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Tuxaua é um termo indígena cujo 
significado varia conforme a tribo. Entre os 
sateré–mawé, por exemplo, o grau de 
influência política de um tuxaua oscila 
segundo inúmeros critérios, como seu 
conhecimento sobre o tempo dos antigos 
(história e mitologia de sua gente), sua 
capacidade como orador, seu grau de 
generosidade, sua habilidade para 
conduzir os problemas internos de sua 
comunidade e a tônica de suas relações 
com os agentes da sociedade, como 
patrões e políticos locais. 
 
Tuxaua, também é sinônimo daquele que 
observa, articula,  fomenta e motiva as 
capacidades pessoais e coletivas de seu 
povo.  
 
A liderança do Tuxaua se caracteriza pela 
forma consensual como é exercida. É antes 
de tudo um articulador das intenções do 
grupo e coordenador das atividades. 
Portanto, tem que conviver e administrar 
as outras instâncias de liderança que 
coexistem em seu espaço de vida e 
atuação. É, então, o articulador e 
mobilizador das pessoas as quais lidera e 
representa. 
 
Tuxaua foi escolhido como nome deste 
Boletim para homenagear a população 
indígena, presente e representativa no 
Centro-norte do Brasil e que tanto tem a 
nos ensinar sobre organização, respeito 
mútuo, liderança e articulação de ações. 
 
O Boletim tem por objetivo estimular o 
debate, socializar informações e agendas, 
especialmente as de formação, dos 
sindicatos filiados à FETEC-CN/CUT. 

 
 

 
Experiência do Uruguai pode ajudar 
esquerda a buscar novos caminhos 
 

Frente Ampla do Uruguai, mais que uma 
aliança eleitoral 
 
por Maria Silvia Portela de Castro, especial para o Viomundo 

 
Não vai ter golpe foi a palavra de ordem que unificou a 
luta em defesa da democracia. Agora será preciso 
repactuar as frentes e nesse processo entrará fatalmente 
em discussão a constituição ou não de uma frente 
político-eleitoral, bem como que caminhos tomará o PT. 
Uma frente deverá comportar apenas tendências 
políticas e partidos ou poderá ter também 
a filiação individual? O PT tem condições de liderar esse 
processo? 
 
Acredito que, neste momento, olhar a experiência da 
Frente Ampla do Uruguai pode nos ajudar neste debate. 
 
Em 5 de fevereiro de 1971, a Frente Ampla do Uruguai 
comemorava o seu primeiro ano de vida, depois de haver 
disputado a eleição presidencial de 1970, que elegeu o 
colorado Juan Maria Bordaberry, ator coadjuvante da 
ditadura militar que se estendeu até 1984. 
 
Na primeira eleição da democratização, em 1984, a 
Frente concorreu e, mesmo tendo sido impedida de 
lançar o general Liber Seregni para  a presidência, seus 
candidatos obtiveram praticamente o mesmo coeficiente 
de votos de 14 anos antes. 
 
Seguramente a Frente Ampla do Uruguai  é uma das 
experiências mais exitosas no campo das frentes político-
partidárias, pois conseguiu manter-se organizada mesmo 
depois das disputas eleitorais. 

 
Nesses 32 anos de vida pós-redemocratização, ela se 
tornou uma força política hegemônica, mantendo há mais 
de uma década a maioria no Congresso Nacional. E, 
em 2015, venceu pela terceira vez a disputa pela 
Presidência da República. 
 
As raízes da frente uruguaia devem ser buscadas na 
influência histórica do desenvolvimentismo Batllista (anos 
20 e 40) — fez do Uruguai um dos países menos 
desiguais da América Latina — e na tradição dos partidos 
de esquerda. 
 
Em 1962, o Partido Socialista de Uruguai encabeçou a 
frente política Unión Popular e o Partido Comunista de 
Uruguai lançou a Frente Izquierda de Liberación – Fidel. 

 

O que é Tuxaua? 
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As duas frentes disputaram eleições, mas não 
conseguiram 10% de votos. Enquanto que na 
sua primeira disputa eleitoral, com meses de 
vida, a Frente Ampla do Uruguai obteve 
18,6%dos votos. 
 
Para analisar esse processo é preciso destacar o 
alto nível político-cultural dos uruguaios, fator 
que influenciou muito a participação da 
sociedade, principalmente do sindicalismo. 
 
Em agosto de 1965, foi realizado o Congresso do 
Povo, que contou com a participação mais de 
700 organizações sindicais e sociais e o 
movimento estudantil. 
 
A principal decisão foi a adoção do Programa de 
Soluções para a Crise. 
 
Em 1966, as centrais sindicais se dissolveram e 
criaram a Convenção Nacional de Trabalhadores 
– CNT (hoje PIT-CNT), que assumiu as decisões 
do Congresso. 
 
O sindicalismo tem sido um dos pilares mais 
importantes pela construção e êxito da Frente 
Ampla do Uruguai que, apesar de seus vínculos, 
buscou manter os parâmetros de independência 
frente aos governos frentistas. 
 
Esses fatores talvez expliquem a composição 
diferenciada da Frente Ampla do Uruguai e o fato 
de permitir filiação direta individual. 
 
Desde a sua origem, a Frente Ampla configurou-
se como uma coalizão de diversos segmentos 
sociais e políticos, majoritariamente de esquerda, 
que aderiram a um programa comum sem 
abdicar de seu funcionamento partidário 
independente (com estatutos e dirigentes 
próprios). 
 
Provavelmente foi a manutenção da liberdade de 
atuação que permitiu um equilíbrio de forças 
internas e a manutenção da unidade em mais de 
quatro décadas. 

 

Um olhar ao centro e à ampliação da 
participação direta 

 

Em 1994, a Frente Ampla do Uruguai lançou o 
ex-prefeito de Montevidéu, Tabaré Vázquez 
como candidato a Presidente da República com 
base num arco de alianças mais amplo. 

 

 

 

Essa ampliação em direção ao centro foi 
crescente e decisiva para a vitória de 2004. 
 
Como a Frente pode conquistar eleitores do 
centro sem perder eleitores da esquerda? 
 
Segundo a socióloga e senadora frentista 
Constanza Moreira, os fatores principais foram 
dois: 1) não surgiu, nesse período, nenhum 
desafiante de importância na esquerda nacional 
que pudesse disputar sua base eleitoral; e 2) 
graças a essa aliança mais ampla com grupos 
oriundos de alguns partidos tradicionais, foi 
possível avançar para a ocupação do espaço de 
centro-esquerda, que estava vazio. 
 
Em 2004, a Frente Ampla aliou-se às coalizões 
Novo Espaço e Encontro Progressista, formando 
uma nova frente: Encontro Progressista-Frente 
Ampla-Nova Maioria. 
 
Com essa sigla, a esquerda ganhou as eleições 
no primeiro turno com 50,45% dos votos. 
 
Mas o que se destaca mais na Frente Ampla é a 
admissão de participação direta em sua 
constituição e decisões. 
 

O seu regulamento, aprovado em 1971, diz em 
seu primeiro parágrafo que a Frente Ampla 

“está formada por setores políticos que 
subscreveram a Declaração Constitutiva 
de 5/2/71 e pelos que posteriormente 
aderiram ao mesmo, assim como 
cidadãos independentes que 
compartilham seu Programa e aceitaram 
suas bases de Acordo Político e 
Organização”. 
 

Na reforma estatutária feita em 2011, há uma 
ampliação na concepção da pluralidade 
ideológica interna. 
 
Ao definir a Frente Ampla como um “Acordo 
Político, conformando uma organização com o 
caráter de coalizão–movimento”,  afirma sua 
abertura à incorporação de outras organizações 
políticas e dos cidadãos que compartilham a 
mesma concepção. 

 
Esse mesmo alargamento de convivência de 
grupos políticos transparece em seus 
mecanismos de decisão. 
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O estatuto prevê situações em que se concede 
liberdade de ação frente a decisões já tomadas, 
inclusive de não participação em atos previstos, desde 
que não viole os princípios da Frente Ampla e nem 
provoque situações contraditórias com decisões postas 
em prática pela maioria. 
 
A recusa a decisões já tomadas requer prévia 
solicitação por um membro do Plenário Nacional e tem 
que ser aprovada por 4/5 de seus componentes. 
 
Em que medida essa experiência pode ajudar o 
Brasil? 
 
O PT tem uma trajetória que combinou desde o início 
uma aliança entre sindicalismo, antigos agrupamentos 
políticos de esquerda e movimento sociais, muitos 
vinculados a Igreja católica progressista. 
 
Talvez isso explique em grande parte o fato de não ter 
aderido a um modelo leninista e verticalizado de 
organização, se comportando muitas vezes como 
frente político-partidária. 
 
Após a derrota eleitoral de 1998, o quadro interno no 
PT começou a mudar. 
 
Estava claro que era preciso ampliar as alianças 
políticas. Suas alianças eleitorais sempre foram com 
partidos de esquerda (menores que ele), mas teve que 
fazer alianças “governativas” à direita. 
 
No Brasil, não existem partidos democráticos de centro 
e o sistema político exige a busca desesperada da 
maioria legislativa para poder governar. 
 
A experiência da aliança com o PMDB e demais 
arremedos de partido mostrou onde isso pode 
desaguar. 
 
O movimento de ampliação eleitoral não foi 
acompanhado por uma repactuação com os 
movimentos sociais. 
 
Apesar do vínculo com o movimento sindical – talvez 
muito influenciado pelo perfil e histórico do Lula – os 
três governos do PT fizeram políticas sociais, mas não 
promoveram o fortalecimento da participação social. 
 
Esse distanciamento ficou claro na falta de reação ao 
ressurgimento da mobilização de jovens em 2013. 
 
Isso permitiu que rapidamente a mídia passasse a 
manipular a imagem, logrando uma dimensão 
desproporcional à sua demanda original — era só um 
aumento de passagem de ônibus. 
 
 
. 
 

 
 

Ficou novamente claro na campanha eleitoral de 
2014, onde a mobilização só assumiu proporções 
importantes quando houve a ameaça de vitória do 
PSDB. 
 

O engrossamento da campanha que deu vitória a 
Dilma foi um ato em defesa da democracia. 
 

Na luta contra o impeachment o processo se 
repetiu. 
 

Foram criadas a  Frente Brasil Popular  e a Frente 
Brasil sem Medo, congregando as duas centrais 
sindicais de esquerda, organizações estudantis, 
MST, MTST, coordenação de Movimentos 
Populares, diferentes agrupações sociais, 
intelectuais e acadêmicos, artistas, movimentos e 
frentes de Mulheres, contra o Racismo, pelos 
direitos  LGBTTIS e uma forte presença de 
jovens. 
 

A conquista dessa energia social para a 
participação política está em jogo neste momento. 
Muitos desses militantes, principalmente jovens, 
não se identificam com  partido algum e muitos se 
declararam contra o governo Dilma. 
 

Mas a palavra de ordem em defesa da 
democracia – Não vai ter golpe — foi o fator de 
unidade. E esse eixo precisa ser atualizado e 
ampliado, para que possa congregar essas forças 
políticas. 
 

Seria muito simplismo dizer que a solução 
poderia ser a criação de uma frente semelhante à 
Frente Ampla do Uruguai. 
 

São realidades, histórias e experiências muito 
diferentes. 
 

Mas os fatos relatados nos mostram caminhos 
para manter a unidade interna de uma frente sem 
matar seu funcionamento democrático. 
 

E nos colocam também frente a uma questão 
nova: por que não se construir uma organização 
onde se integrem partidos, movimentos e 
militantes? 
 

Um estatuto pode muito bem regrar e dimensionar 
de forma equilibrada essa participação.  É um 
debate a ser aprofundado. 
 
 

Maria Silvia Portela de Castro é socióloga e 

assessora sindical. Foi membro do Foro Consultivo 
Econômico Social do Mercosul 

 



 

 

Nota FETEC/CUT Centro Norte - Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em 
Empresas de Crédito da Região Centro Norte 

Em defesa da democracia e contra o retrocesso nos direitos 

A FETEC/CUT Centro Norte, que congrega 12 sindicatos do ramo financeiro da região Centro Norte, mantém e 
intensifica a luta em defesa da democracia e contra o retrocesso nos direitos, retrocesso já explicitado nas 
primeiras medidas do governo usurpador e sem voto. Ilegítimo, portanto. 
 
A FETEC Centro Norte tem defendido a luta para ampliar   conquistas  aos trabalhadores e trabalhadoras do 
ramo financeiro e  sempre esteve à frente em defesa da democracia, da justiça, dos direitos à classe 
trabalhadora  e à participação social. Também combateu e combate a corrupção e quaisquer  restrições ou 
retirada de direitos da classe trabalhadora, como, por exemplo, o então PL 4330, hoje PLC 30, da Terceirização 
e o PLS 555, hoje PLS 4918. 
 
Nesse sentido, a FETEC/CUT Centro Norte repudia as últimas decisões do Congresso Nacional, primeiro com a 
admissibilidade do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, e 
agora também no Senado Federal, no último dia 12 de maio. Repudia também as primeiras e danosas medidas 
anunciadas pelo governo usurpador e que apontam retiradas de direitos duramente conquistados pela classe 
trabalhadora e medidas que rasgam a rede de proteção social sobre populações tradicionais e as que mais 
precisam de amparo por parte do Estado. 
 
A extinção do Ministério da Previdência Social e a sua incorporação junto ao Ministério da Fazenda é uma 
medida perigosa para todas as categorias profissionais e para os aposentados e pensionistas do campo e da 
cidade. O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) foi uma importante conquista da Agricultura Familiar 
brasileira e, agora extinto, poderá haver o comprometimento da continuidade e aperfeiçoamento de políticas 
importantes voltadas para a agricultura familiar, para os assentados da reforma agrária, para os beneficiários do 
crédito fundiário, para a assistência técnica, para a regularização fundiária, para o desenvolvimento territorial e 
outras ações que garantiam o desenvolvimento rural sustentável e solidário que conquistamos nos últimos anos. 
Vemos como retrocesso também a extinção do Ministério das Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade Racial e 
Juventude. 
 
A FETEC/CUT Centro Norte repudia também o Governo Temer não ter nenhuma mulher no seu primeiro 
escalão, algo que não ocorria desde o Governo Geisel, na década de 70, durante a ditadura militar, 
demonstrando que este é um governo machista! Um governo ilegítimo e composto por homens brancos e ricos. 
Ressaltamos que o governo ilegítimo de Michel Temer inverte a lógica de prioridade dos últimos 13 anos no 
país, focando 100% na lógica de mercado e deixando em último plano os direitos sociais. Essa lógica tenebrosa 
implica quase nenhuma participação do Estado nas políticas públicas, representando um perigo real aos direitos 
da classe trabalhadora, com estreito diálogo aos interesses do capital, sobretudo do capital financeiro. 
A FETEC/CUT Centro Norte não admitirá retrocesso nos direitos e nas políticas conquistadas a partir de muita 
luta e sacrifícios. 
 
A FETEC/CUT Centro Norte orienta seus sindicatos a  permanecerem mobilizados e unificados na luta, na 
defesa da democracia e nos direitos da classe trabalhadora, bem como  manutenção e aperfeiçoamento das 
políticas públicas. Retrocesso, jamais! 
Resistir e denunciar o golpe e ataque aos direitos da classe trabalhadora. A luta continua e  cada dia mais forte! 
 

Brasília, 14 de maio de 2016. 
 
 
 

ASSSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA FETEC-CUT/CN 
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CURTAS 
 

 
Curso de Especialização em Gestão Estratégia de Políticas Públicas 

 

O secretário de Formação da Fetec/CUT-CN, Jacy Afonso participa da 11ª turma do curso de 

Especialização em Gestão estratégica de Políticas públicas, realizado pela Fundação Perseu Abramo 

em parceria com a Unicamp. 

  

 

Dica:  
Filme O Outro Lado do Paraíso 
 
Antônio (Eduardo Moscovis) faz o que pode para conseguir 
dinheiro para o sustento do lar. Já tentou garimpo, bicos 
diversos, e agora pensa ter encontrado finalmente seu lugar: 
Brasília. Atraído pelas promessas do presidente João Goulart 
e pela ampla oferta de emprego, ele se muda para a capital 
com a esposa e os filhos. O sonho da prosperidade, no 
entanto, é interrompido pelo golpe militar e Antônio, envolvido 
com o sindicalismo, começa a viver um pesadelo 

Leia a cartilha sobre 
conjuntura e conheça os 
projetos que ameaçam 
direitos dos trabalhadores 

 
 
http://www.bancariosdf.com.br/site/imag
es/stories/pdf/Cartilha-Dados-da-
Conjuntura.pdf 

 

 

 Informações: http://escola.dieese.org.br/escola/ensino/graduacao 
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21/05 
 

Encontro Estadual dos Empregados da CAIXA e do Banco do Brasil 
 
Realizado pelo SINTRAF Amapá. Na ocasião serão escolhidos os delegados estaduais ao CONECEF e ao 
Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. 
Maiores informações podem ser solicitadas diretamente no Sindicato 

 

24/05 
 Seminário Enfrentando o desemprego: desafios da luta sindical  

 
Realização do Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em conjunto 
com a CUT e outras centrais sindicais, no auditório da Escola Dieese de Ciências do Trabalho, em São Paulo. 
Programação e inscrições no link: 
https://docs.google.com/forms/d/1viNtfG1eQvL1TFGANsJikMGthclby_La30dVfsnKs18/viewform?edit_request
ed=true 

 

25/05 
 

Seminário Normas internacionais do Trabalho: desafios da conjuntura brasileira para 
a garantia de direitos 
 
Promovido pela CUT, acontecerá no Auditório do Sindicato dos Bancários de São Paulo. 
Inscrições podem ser realizadas pelo e-mail snf@cut.org.br 

05 a 08/06 

 6ª Oficina de Formação da Rede Uni Mulheres Brasil  
 
Acontece na Colônia de Férias do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, com o objetivo de resgatar o 
processo formativo como forma de socializar conhecimentos assim como fortalecer e ampliar a atuação da 
rede UNI Brasil. 
Contate seu sindicato e verifique a possibilidade de inscrever-se com a verba destinada pela FETEC à 
formação. 
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