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'Golpe no Brasil é parte do projeto de recolonização da A. Latina', diz 
prêmio Nobel da Paz Pérez Esquivel 

 Por Marco Weissheimer 

 
Temer vai apresentar projeto para permitir redução de salários e aumento da jornada 

 

Proposta pretende dar mais poder às negociações coletivas e flexibilizar direitos previstos na CLT 

O governo federal vai propor um projeto de lei para permitir 
que empresas possam reduzir salários e até mesmo aumentar 
a jornada diária de trabalho dos seus empregados. 
 
O objetivo, segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, 
é “prestigiar” as convenções coletivas, que teriam poder para 
flexibilizar direitos previstos na Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT). “A CLT virou uma ‘colcha de retalhos’ que 
permite interpretações subjetivas”, criticou Nogueira em 
declarações à imprensa, na última quarta-feira (20). 
O próprio presidente interino Michel Temer disse essa 
semana, durante reunião com empresários e ministro da área 
econômica, que seu governo “vai enfrentar todas as 
resistências” para aprovar as reformas da Previdência e 
Trabalhista. 
 
“Mesmo se tiver manifestações contra, que são da 
democracia, vamos enfrentar”, avisou Temer. A fala ocorre 
pouco mais de uma semana depois de o presidente da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, 
após reunião com Temer, ter citado, como exemplo para o 
Brasil, o caso da França, que passou a permitir jornada 
semanal de trabalho de até 80 horas. 
 
Após muita repercussão negativa, a declaração de Andrade foi 
corrigida pela CNI, que afirmou que, na França, o máximo 
seriam 60 horas e que o presidente se enganou com a citação, 
mas que, “em nenhum momento”, teria defendido aumento da 
jornada de trabalho prevista na Constituição, que é de 44 
horas semanais. 
 
Mais trabalho, menos salário 
 
A reforma trabalhista que o presidente em exercício Michel 
Temer pretende enviar ao Congresso Nacional até o fim deste 
ano vai permitir que as convenções coletivas prevaleçam 
sobre as normas legais. 
 
De acordo com a CNI, a proposta seria o caminho para 
“modernizar” as relações de trabalho no Brasil. Em nota, a 
confederação avaliou que a negociação coletiva é a forma pela 
qual empresas e trabalhadores, por meio de sindicatos, 
assumem o “protagonismo” ao formularem condições e rotinas 
de trabalho, de acordo com a Constituição e com os princípios 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
 
Mas, para a advogada Fernanda Rocha, do escritório Rocha 
Advogados Associados, em Brasília, o que o governo chama 
de “prestigiar” a negociação coletiva é uma “falácia” para 
legalizar o corte de direitos. “Liberdade para que se reduza 
direitos não é dar liberdade, mas colocar uma faca no pescoço 
dos sindicatos. 
 

Na prática, como não será mais preciso observar a CLT em 
relação à jornada e a salário, as empresas poderão 
condicionar aumentos salariais, por exemplo, ao maior  

 

 parcelamento de férias, redução de intervalo de almoço ou  
aumento de jornada diária”, aponta. Ela explica que já existe 

liberdade nas negociações coletivas. “As convenções, elas 
servem para ampliar direitos dos trabalhadores já previstos 
na CLT, mas nunca reduzir esses direitos. O que se está 
propondo uma autorização para que os sindicatos negociem 
abaixo do que está na lei e, até mesmo, na Constituição”. 
 
Jornada e banco de horas 
 
Um dos objetivos do setor empresarial, prevê Fernanda 
Rocha, é mexer “banco de horas”, para torná-lo ilimitado. 
Aprovado em 1998, durante o governo de Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB), o banco de horas já foi uma 
flexibilização da legislação trabalhista. Antes, o trabalhador, 
para fazer hora extra, deveria receber adicional de 50% 
sobre cada hora trabalhada. 
 
Com o banco de horas, essa hora extra deixou de ser 
remunerada e passou a ser compensada apenas com folga. 
Além disso, o banco de horas só pode ser validado por meio 
de negociação coletiva, com prazo máximo de um ano para 
compensação, e não pode exceder duas horas extras 
diárias. 
 
Com o fim dessas restrições, as empresas poderão aprovar, 
em acordo coletivo, jornadas diárias superiores a 10 horas. 
“A ideia é que, em época de alta produção, os empregados 
trabalhem 15, 16 horas e, na época de baixa produção, a 
empresa possa folgas coletivas”, exemplifica Fernanda 
Rocha, advogada trabalhista. 
 
“À primeira vista, o trabalhador pode até achar interessante a 
possibilidade de acumular folgas, mas existem orientações 
tanto da Organização Internacional do Trabalho [OIT] quanto 
da Organização Mundial da Saúde [OMS] sobre os riscos do 
excesso de jornadas, principalmente jornadas superiores a 
10 horas diárias. O entendimento do TST [Tribunal Superior 
do Trabalho] também é de que limite de jornada é uma 
questão de saúde e segurança do trabalhador e não pode 
ser negociado. O direito do trabalho também existe para 
proteger o trabalhador dele mesmo”, argumenta Fernanda.   
 
Na flexibilização pretendida pelo governo Temer, também 
seria possível reduzir o salário dos empregados por meio de 
acordo coletivo. “Um ano em que a empresa tiver prejuízo, 
ela pode reduzir o salário dos empregados sem, 
necessariamente, reduzir a jornada”, afirma Fernanda. 
 
“Todas essas mudanças, se aprovadas, na minha avaliação, 
são flagrantemente inconstitucionais e serão questionadas no 

Supremo Tribunal Federal (STF) e no TST”, acrescenta. 
 

Edição: Camila Rodrigues da Silva 

 

Pedro Rafael Vilela 

 



 

 

22 de julho de 2016 | Número 011 

 
Opinião 

Em um cenário de recessão econômica com redução de 
investimentos, desindustrialização e aumento dos índices desemprego 
é sempre uma árdua tarefa para os economistas  
do mainstream explicarem os motivos de o Brasil registrar a maior 

taxa de juros reais do mundo. Na verdade, o motivo está em um fato 
pouco comentado pelos mesmos. 

 
Os relatórios anuais do DIEESE sobre o desempenho dos cinco 
maiores bancos do país demonstram que em 2014 e 2015, anos de 

crise econômica e declínio do PIB, apesar da restrição de crédito, 
fechamento de agências e postos de trabalho, o lucro líquido dos 
cinco maiores bancos segue subindo e batendo recordes históricos, só 

em 2015 foram R$ 69,9 bilhões. Quando mencionados os cinco 
maiores bancos do país, trata-se de Itaú/Unibanco, Bradesco, 
Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil que 

correspondem, juntos, a 83% dos ativos totais e 86% de todo o 
dinheiro detido por instituições financeiras no Brasil, denotando assim 
a grande concentração no setor bancário brasileiro. 

 
Esses mesmos relatórios demonstram que um dos motivos principais 
da excepcional evolução da lucratividade reside na “expansão das 

receitas dos bancos com aplicações em Títulos e Valores Mobiliários 
(principalmente, títulos da dívida pública federal)”, que tem 
representado em média 43% da receita dos bancos nos últimos dois 

anos, por conta da alta da taxa básica de juros, ou Taxa Selic. 
 
As receitas com as aplicações em Títulos e Valores Mobiliários, que 

somadas superaram R$ 229 bilhões em 2015, representam, 
atualmente, a segunda maior fonte de receita desses bancos, só 
sendo ultrapassada pelas receitas das operações de crédito, que 

também são influenciadas pela alta dos juros. 
 
Não por acaso, são essas mesmas instituições financeiras as 

principais compradoras de títulos da dívida pública interna brasileira, 
assim como as maiores detentoras do estoque da dívida. Esses títulos 
são vendidos pelo Tesouro Nacional por meio de leilões e, como já 

dito anteriormente, a rentabilidade de grande parte deles está atrelada 
à taxa básica de juros, a Selic. 
 
No site do Banco Central do Brasil é divulgada, a cada seis meses, 

uma lista com todas essas instituições financeiras habilitadas a 
negociar títulos da dívida pública interna com o Tesouro Nacional. 
Atualmente são habilitadas, no máximo, doze instituições por período. 

É importante frisar que esse processo não passa por nenhum tipo de 
licitação e é bem restritivo, tendo como critérios o volume de capital 
social da instituição, um suposto “padrão ético de conduta” e 

avaliações de desempenho em leilões anteriores – o risco de 
formação de cartel por tais instituições nos leilões de títulos é 
evidente. 

 
Essas instituições habilitadas são chamadas de dealers, palavra que 

em tradução literal significa “negociante”, mas também pode ser 

traduzido como “jogador que dá as cartas” no pôquer. Ao analisarmos 
a série histórica que compreende o período entre o segundo semestre 
de 2010 e 2016[2], verificamos a predominância de bancos e um 

processo de forte concentração da participação e repetição constante 
de determinadas instituições. 
 

Os cinco bancos citados anteriormente aparecem em todos os leilões 
desse período. Outras duas instituições que também aparecem em 
todos os leilões são o Banco BTG Pactual, presidido por André  

Esteves até o fim de 2015 quando o mesmo foi preso por suspeita de 
obstrução das investigações da Operação Lava Jato, que envolveram 
o seu nome e a RENASCENÇA Distribuidora de Títulos e Valores  

Mobiliários, também uma grande dealer dos títulos públicos[3]. 

 
 

 

 A partir de 2011 começaram a ser divulgadas avaliações de 
desempenho dosdealers nas ofertas públicas (leilões) das quais 
participaram[4]. Passaram a serem divulgados rankings top five com 

essas instituições, que novamente, se repetiam com frequência. Ao 
elaborar uma lista com instituições que mais apareceram, levando em 
consideração suas posições em todos os rankings produzidos temos o 

seguinte cenário: 
 
A partir disso, verificamos novamente a predominância absoluta do setor 

bancário entre os principais compradores privilegiados de títulos da 
dívida pública. Tais bancos são os maiores proprietários da dívida 
pública brasileira, ou melhor, das finanças públicas do povo brasileiro. 

 
Tendo gasto R$ 367,6 bilhões de reais apenas com o pagamento de 
juros em 2015, ou seja, um crescimento superior a 50% em relação ao 

que havia sido gasto no ano anterior (R$243,3 bi), o governo se mostra 
cada vez mais refém do pagamento desses juros absurdos que só 
beneficiam a prática do rentismo. 

 
O deslocamento do fundo público, com cortes progressivos nos gastos 
sociais, para alimentar o lucro dos bancos é algo crescente e deliberado 

na política do Governo Federal de superávit primário e, agora, de 
congelamento do gasto público e desvinculação das receitas de saúde e 
educação. Com o cenário de continuidade da crise econômica até o fim 

de 2017, os cortes de gastos sociais tendem a ser ainda mais 
dramáticos. 
 

Mas alguém poderia de modo justo indagar o porquê de nenhum desses 
fatos terem o devido reconhecimento e divulgação que merecem tanto 
da mídia quanto pela classe política. Pelo contrário, a grande mídia e as 

principais forças políticas reproduzem o discurso da própria banca 
privada em favor de “ajustes fiscais”. Talvez, isso se deva à presença 
dos maiores bancos do país entre os principais patrocinadores dos 

telejornais dos conglomerados de mídia, bem como ao fato do setor ser 
o quarto maior em gasto com publicidade no país. Sem esquecer é claro 
a enorme relevância dos bancos nacionais privados nas doações de 

campanha para os principais partidos políticos do país. 
Os argumentos dos governos se repetem no sentido de que a contenção 
dos gastos e a formação do superávit seriam condição para a queda da 

taxa de juros. Mas, o que se observa é a persistência de elevadas taxas 
e a transferência crescente do fundo público para algumas poucas mãos 
de “jogadores”. Constata-se, portanto e de modo cristalino, o controle da 

política fiscal e monetária brasileira por instituições financeiras, não seria 
por outro motivo que o atual presidente do Banco Central do Brasil é o 
economista chefe do Banco Itaú/Unibanco. 

 
*Gustavo Galvão Pedro é Graduando da Escola de Ciência Política da 
UNIRIO e pesquisador do ECOPOL/UNIRIO 
**João Roberto Lopes Pinto Professor da Escola de Ciência Política da 
UNIRIO e coordenador do ECOPOL/UNIRIO 
 
[1] Este artigo é produto do Grupo ECOPOL, grupo de pesquisa da Escola de 
Ciência Política da UNIRIO, que se dedica a estudar as relações entre Estado, 
grupos econômicos e políticas públicas no Brasil. 
[2] O período que tratamos aqui se deve a unificação da divulgação dos dealers em 
uma única categoria a partir de 2010, de acordo com a Decisão Conjunta N° 18 
publicada pelo Banco Central do Brasil juntamente com a Secretaria do Tesouro 
Nacional. 
[3] Agradecemos à Maria Lucia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, por alguns 
esclarecimentos prestados durante a coleta de dados. O conteúdo do artigo é de 
inteira responsabilidade de seus autores. 
[4] De acordo com o Ato Normativo Conjunto N° 22 de 06/08/2010, ficou 

estabelecido que poderiam ser divulgados rankings das 5 (cinco) instituições 
dealers com melhor desempenho, em um ou mais fatores de avaliação, acumulado 
no semestre. As publicações ocorreram duas vezes a cada semestre, até o Ato 
Normativo Conjunto N° 30 de 30/01/2015 revogar a necessidade de produção dos 
rankings de avaliação, prejudicando assim a transparência do processo e o acesso 
à informação por parte da população. 

 

 

Quem são os proprietários da dívida pública brasileira? 
 
Lucro líquido dos cinco maiores bancos segue subindo e batendo recordes históricos 

 
Gustavo Galvão Pedro* e João Roberto Lopes Pinto** 
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Artigos 

Centrais preparam reação à reforma trabalhista 

 
 
Depois de agosto, mês de consolidação do golpe, segundo o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, o governo vai enviar ao Congresso a reforma trabalhista cujo 
objetivo principal é liquidar com as garantias da CLT, permitindo que os acordos 
trabalhistas prevaleçam sobre a lei. Em tempo de crise e desemprego isso significa 
autorizar os patrões a colocar a faca no pescoço dos empregados. Ou aceita ou tá na 
rua. Na quarta-feira próxima, dia 26, a CUT e outras centrais sindicais vão se reunir em 
São Paulo para articular a reação. Segundo a diretora de relações de trabalho da CUT, 
Maria das Graças Costa, a greve geral está entre as propostas que serão analisadas. 

- Nós já conhecemos as propostas desta reforma, embora o governo esteja escondendo 
o jogo. Se aprovadas, na prática estarão sendo revogadas todas as conquistas já 
obtidas pelos trabalhadores e até mesmo a Lei Áurea, porque vão proliferar as 
condições de trabalho análogas à escravidão. Eles querem fazer prevalecer “o 
negociado sobre o legislado”, liberar geral as terceirizações e mexer na jornada de 
trabalho. Estamos nos preparando para reagir, se for preciso, com uma greve geral – diz 
Maria das Graças. 
De fato, embora o governo não esteja explicitando os termos da reforma que proporá, 
ela já vem tramitando no Congresso através de três projetos. 
O primeiro é o que trata de terceirizações. Aprovado na Câmara sob o tacão de Eduardo 
Cunha, parou no Senado e o governo vem apelando a Renan Calheiros para que o 

ponha em votação. Hoje, segundo a diretora da CUT, um terceirizado já ganha 27% 
menos pelo mesmo trabalho que faria um contratado. As condições de trabalho são 
precárias, assim como outras garantias e benefícios. De cada 10 trabalhadores que 
sofrem doenças profissionais ou acidentes de trabalho, oito são terceirizados. De cada 
cinco que entram na justiça cobrando direitos desrespeitados, quatro são terceirizados. 
O resultado de uma liberação geral das terceirizações será um brutal encolhimento da 
massa salarial, da ordem de 27%. 
O ministro afirmou que o governo pretende aprimorar o projeto que está no Senado 
definindo melhor quais são as atividades especializadas que podem ser terceirizadas. 
Mas isso não significa nada, diz Graça. Poderão dizer que são especializados tanto os 
pregadores de botão como os profissionais de tecnologia da informação. 

- O que vamos ter com esta liberação geral é a volta às condições da escravidão. De 
cada dez grandes empresas notificadas por manterem empregados em condições de 
trabalho análogo ao escravo, oito os mantinham através de contratos precários de 
terceirização. 
Já sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, que o governo qualifica como 
“valorização das negociações coletivas”, existem três projetos tramitando.  Hoje, 
segundo a diretora da CUT, apenas 18% dos trabalhadores são vinculados a sindicatos, 
não dispondo de uma representação organizada que defenda seus interesses. Em 
momento de crise e desemprego, vai sobrar para as categorias mais fracas e 
desorganizadas. Os patrões vão dizer: ou aceitam estas condições ou haverá 
demissões. 

E como a jornada de trabalho também poderá ser negociada, em breve teremos 
pessoas trabalhado com apenas 15 minutos de folga para o almoço e jornadas de 10, 
12, 14 horas diárias de trabalho. Isso também será um retorno aos tempos pré-CLT, 
aproximando-se do tempo da escravidão, diz a diretora. 
Há também tramitando, segundo Graça, um projeto que reduz de 16 anos para 14 anos 
a idade para ingresso dos jovens no mercado de trabalho. Se for aprovado, estará 
aberta a porta para a volta do trabalho infantil, que foi combatido com vigor nos últimos 
anos. 
“Querem acabar também com a ultratividade”, diz Graça explicando o que isso significa. 
Hoje, quando um acordo coletivo anual expira, suas cláusulas ficam valendo até que o 
novo seja assinado entre as partes. Com o fim desta previsão, se as negociações 

empacarem, o acordo anterior expira, com todos as conquistas que carregava, e tudo 
terá que ser renegociado a partir do zero. Em conjuntura de crise, conquistas irão para o 
lixo. 
Por fim, a reação das centrais será também a duas outras medidas. A emenda 
constitucional que fixa o teto para aumento do gasto público e o projeto de renegociação 
das dívidas dos estados. 
O teto proposto, que deve ser votado já em agosto, representará uma redução brutal 
dos gastos com saúde e educação, atingindo sobretudo os mais pobres, que precisam 
dos serviços públicos. Já a renegociação das dívidas dos estados, o governo quer 
concluir logo para garantir apoios à votação final do impeachment de Dilma Rousseff. E 
uma de suas cláusulas, que vem sendo combatida pelas centrais e sindicatos de 

servidores, é a que permite ao governo federal decidir sobre acordos dos funcionários 
estaduais.  Nem todos os governadores estão dispostos a abdicar da prerrogativa de 
administrar a relação com seus próprios empregados mas o governo insiste nesta 
cláusula como condição para reduzir o déficit fiscal. 
E ainda será apresentada, também, a reforma previdenciária, fixando a idade mínima de 
65 anos para a aposentadoria de todos os servidores. Os professores do ensino básico, 
que hoje se aposentam com 25 anos de contribuição, também seriam enquadrados 
nesta nova regra. Terão que trabalhar em média mais 15 anos, segundo a diretora da 
CUT. 
- Todas as medidas propostas por este governo ilegítimo, que está atacando até o 

direito dos doentes que recebem o auxílio-saúde do INSS, apontam para uma volta ao 
passado, para a espoliação dos trabalhadores, para a retirada de direitos. Por isso 
vamos discutir na quarta-feira uma reação à altura – diz a diretora.              
 
http://www.brasil247.com/pt/blog/terezacruvinel/245199/Centrais-preparam-

rea%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-reforma-trabalhista.htm  

Na noite do último 15 de julho o mundo foi surpreendido pela tentativa de 
golpe militar na Turquia, país que sofreu outros três golpes nos últimos 
sessenta anos (1961, 1972, 1981). Frustrada a aventura dos militares 
turcos, surpreendeu também a avaliação de setores da imprensa - e mesmo 
da esquerda - buscando "semelhanças" entre o golpe em curso no Brasil e 
a situação na Turquia. Mas a única semelhança é o fato de que, tanto a 
Presidenta Dilma Rousseff, quanto o Presidente turco Recep T. Erdogan 
foram eleitos. 
O golpe no Brasil foi articulado pelos setores conservadores do parlamento, 
judiciário, MP, polícia Federal, contando com amplo apoio da grande 
imprensa e - a cada dia fica mais claro -, apoio irrestrito de potências 
estrangeiras. O objetivo é implantar a agenda de defesa dos interesses do 
grande capital internacional, derrotada nas últimas quatro eleições. 
Enquanto isso, na Turquia ainda não está totalmente claro quem 
patrocinou a aventura golpista que foi levada a cabo por setores do exército 
(fala-se que o golpe foi patrocinado pelo clérigo Fethullah Gülen, mas este 
nega e acusa o próprio governo de preparar um "teatro"). Porém, está 
claríssimo que a tentativa de golpe acabou por fortalecer ainda mais 
Erdogan e sua agenda ultraconservadora, do ponto de vista político, e 
neoliberal, do ponto de vista econômico. 
Os perfis dos governos Dilma e Erdogan são completamente diferentes. 
Dilma sempre respeitou e dialogou com a oposição. Nos casos de 
denúncias de corrupção no Brasil, o governo jamais interferiu, censurou a 
imprensa ou tentou barrar as investigações. De seu lado, Erdogan, 
especialmente nos últimos anos, reprimiu duramente anos movimentos 
sociais, censurou a imprensa e cerrou qualquer diálogo com a oposição. 

Para se ter uma ideia,  não reconheceu o acordo feito pelo seu próprio 
governo com o PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão) em 2015 e 
intensificou uma guerra que já matou mais de 40 mil pessoas nos últimos 30 
anos. 
Enquanto no Brasil a imprensa não só é livre, como é patrocinadora do 
golpe, na Turquia os grandes meios de comunicação são totalmente 
submissos a Erdogan. Além  disso, a censura à imprensa estrangeira é tão 
grande que levou o presidente dos EUA, Barack Obama, a criticar 
publicamente o controle sobre a imprensa, feito por seu aliado turco. A 
organização repórteres sem fronteiras, ao avaliar os índices sobre liberdade 
de imprensa, classificou a Turquia na posição número 149 entre 180 países 
pesquisados. 
Ainda com relação ao papel da mídia, enquanto no Brasil a grande 
imprensa mobilizou a população em favor do golpe, na Turquia aconteceu 
exatamente o contrário. Controlada por Erdogan, a imprensa foi 
fundamental na mobilização da população. Foi pela televisão que Erdogan 
convocou a população para ir à rua contra o golpe. 
Nos últimos três anos, a agenda política turca foi dominada pela proposta 
de mudanças na constituição aprovada em 1981, durante o 
último período militar. Para mudar a constituição, Erdogan apresentou uma 
proposta de regime presidencialista  bastante "peculiar". Pela proposta, o 
presidente assume de fato os poderes executivo, legislativo e judiciário. Ou 
seja, pretendeu criar na Turquia uma espécie de absolutismo do século 
XXI.  
Mesmo reconhecendo o caráter autoritário e repressor do governo, setores 
de esquerda turcos se posicionaram contra o golpe. O Presidente da 
Central Sindical DISK declarou:  -" Erdogan é um ditador, mas nós somos 
contra o golpe porque ele foi eleito e somente com novas eleições é que ele 
pode ser tirado da presidência". Mas se  no Brasil o retorno de Dilma ao 
governo representa o reestabelecimento da democracia, a permanência de 
Erdogan na presidência turca, embora represente o respeito à soberania 
popular, não é a mesma coisa. O fato é que o golpe fracassado do último 
dia 15 caiu como uma luva na estratégia de Erdogan de aumentar o seu 
poder ditatorial. Ele mesmo declarou que o episódio foi "um presente do 
céu".  
Menos de uma semana após a aventura, Erdogan, entre outras coisas, 
demitiu e perseguiu aproximadamente 35 mil servidores,  2.750 juízes, 30 
governadores provinciais, fechou 24 órgãos de imprensa de oposição e fala 
em implantação da pena de morte.  O que vem pela frente é mais repressão 
aos movimentos sociais, aos sindicatos, às minorias étnicas. 
Portanto,  é preciso entender que, se por um lado jamais podemos apoiar 
um golpe de estado, seja ele militar ou civil,  tampouco podemos apoiar um 
governo que não respeita os direitos humanos fundamentais. Em outras 

palavras, a permanência de Erdogan no governo turco não tem nada a ver 
com a luta pela volta de Dilma ao governo brasileiro. 
 
*Secretário de Relações Internacionais da CUT 
 
http://www.cut.org.br/artigos/golpes-no-brasil-e-turquia-muitas-diferencas-
ec4c/  

Antonio de Lisboa Amâncio Vale* 

 

Golpes no Brasil e Turquia: muitas 
diferenças 

 

Teresa Cruvinel 

http://www.brasil247.com/pt/blog/terezacruvinel/245199/Centrais-preparam-rea%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-reforma-trabalhista.htm
http://www.brasil247.com/pt/blog/terezacruvinel/245199/Centrais-preparam-rea%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-reforma-trabalhista.htm
http://www.brasil247.com/pt/blog/terezacruvinel/245199/Centrais-preparam-rea%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-reforma-trabalhista.htm
http://www.cut.org.br/artigos/golpes-no-brasil-e-turquia-muitas-diferencas-ec4c/
http://www.cut.org.br/artigos/golpes-no-brasil-e-turquia-muitas-diferencas-ec4c/
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Escola sem partido é golpe na escola, é o fim da 
educação livre, plural e democrática! 
 

Com argumentos extremamente desqualificados, mentirosos e perversos, 
este projeto é um dos maiores retrocessos que o país já vivenciou. 

 

Artigos 

Paulo Pimenta* 

Sem dúvida, uma escola sem pluralidade, sem liberdade, sem diversidade, sem 
inclusão, sem democracia é a escola do pensamento único, da segregação, da 
discriminação e da repressão. Esse modelo de escola é marca característica de 
regimes autoritários, de uma sociedade que se assenta sob um sistema de 
desigualdade e de exclusão e que não permite a educação como prática 
transformadora que consolide ideais democráticos de igualdade e valorização das 
diferenças.  
Esse é o modelo educacional do qual temos nos distanciado desde o fim da 
ditadura militar no Brasil (1964-1985), por meio de um percurso que se efetiva com 
a constituição de universidades com autonomia para o ensino, a pesquisa e a 
extensão, com a garantia da gestão democrática nas escolas, com a formação de 
conselhos educação e com um conjunto de diretrizes educacionais que expressam 
os princípios constitucionais de uma educação democrática. 
Esse movimento da política da educação se aprofundou durante o governo do 
presidente Lula (2003-2010) com o projeto do “Brasil um País de Todos” e no 
governo Dilma (2011-2016) que na sua segunda eleição lançava a meta de 
construir uma “Pátria Educadora”. Foram muitos avanços que se tornaram marcas 
de um compromisso com a expansão do acesso à educação, a garantia de 
financiamento público da educação, o fortalecimento da política de formação para 
a educação básica, a construção em sistemas educacionais inclusivos, a 
realização de conferências nacionais de educação, a criação de estruturas 
participativas de gestão para a formulação e a implantação de políticas 
educacionais públicas voltadas à diversidade e à prática dos Direitos Humanos. 
 Com o golpe do impeachment, em maio de 2016, esse processo se interrompe. A 
pauta de política educacional passou a girar em torno do denominado Programa 
Escola Sem partido, apresentado por meio do  Projeto de Lei 867/2015 de autoria 
do deputado  Izalci, do PSDB, que sob a alegação da ocorrência de doutrinação 
ideológica e partidária nas escolas, proíbe propostas curriculares que apresentem 
conteúdos, atividades, livros ou qualquer outro recurso pedagógico que esteja em 
desacordo com a posição política, ideológica, moral ou religiosa da família, 
devendo qualquer veiculação nesse sentido ser autorizada pelos pais ou 
responsáveis dos estudantes.  
Trata-se de um dos maiores retrocessos que o nosso país vivenciou após 21 anos 
de ditadura. Os argumentos e as determinações desse projeto de lei são 
extremamente desqualificados, mentirosos e perversos. Os princípios no qual esse 
projeto se funda aproximam-se de ideias fascistas, que buscam criar um 
sentimento nacional de medo e intolerância.  Quem defende esse projeto esconde 
que os problemas da educação nacional têm origem nos processos históricos de 
exclusão.   O enquadramento da educação às regras e perspectivas do mercado, 
que se fundam na lógica meritocrática, o total descaso dos governos da ditadura 
com a educação pública e as políticas privatistas do período de FHC - retomadas 
com força em âmbito internacional – são aspectos que marcam esses 
retrocessos.     
Em contraposição a uma educação instrumentalizada, voltada a decorar fórmulas, 
regras, fatos e datas, é necessário defender o ensino democrático. O projeto 
Escola Sem Partido desencoraja o pensamento crítico, a capacidade de um (a) 
estudante participar ativamente do mundo que o cerca e interpretá-lo. Ensina, pelo 
contrário, que os (as) alunos (as) obedeçam sem questionar. Esse modelo, 
portanto, embora se esconda sob o véu da neutralidade, tem lado na política. É o 
lado que nega à população a possibilidade de ser sujeito da história, da política e 
da sociedade. É uma educação formadora de pessoas-objeto dos interesses 
dominantes.  A liberdade de consciência dos estudantes, então, está ameaçada 
por uma ideologia que nega sua participação ativa no mundo e ignora a pluralidade 
de opiniões e experiências. O Escola Sem Partido, assim, viola o direito à 
educação de milhões de estudantes e reinstala um regime de exceção. Concretizar 
o projeto passa por duas medidas bem conhecidas dos regimes fascistas: a 
censura de livros e a perseguição de professores (as) baseada em suas opiniões 
políticas. 
O “Escola Sem Partido”, portanto, ao contrário do que seus defensores pregam, 
tem um propósito ideológico bem definido: o de gerar apatia política na população, 
de reprimir e de impor de um pensamento único. É um instrumento coerente com o 

projeto de Brasil que está sendo instalado com o golpe. Não há respeito aos 

valores democráticos, nem interesse de estimulá-los. O “Escola Sem Partido” 
tem partido: o do golpe. Mas sobre nós, para quem a democracia é cara, não 
passarão. 
 

* Jornalista e deputado federal pelo PT-RS 
 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Escola-sem-partido-e-golpe-na-escola-e-o-fim-
da-educacao-livre-plural-e-democratica-/4/36489  

IMPEACHMENT DE DILMA É GOLPE DE ESTADO, 
CONCLUI TRIBUNAL INTERNACIONAL 
 
247 – Foi divulgada no início da noite desta quarta-feira 20 a 

sentença final do Tribunal Internacional pela Democracia no 
Brasil sobre a legalidade do processo de impeachment que 
afastou a presidente eleita Dilma Rousseff. O evento reuniu 
juristas de vários países por dois dias no Teatro Oi Casa 
Grande, no Rio de Janeiro. 
 

A decisão do corpo de jurados – formado por profissionais 
vindos do México, da França, da Itália, da Espanha, da Costa 
Rica e dos EUA – , aprovada por unanimidade, diz que "o 
processo de impeachment, nos termos da decisão de sua 
admissibilidade pela Câmara dos Deputados e do parecer do 
Senado Federal, viola todos os princípios do processo 
democrático e da ordem constitucional brasileira". 
 

A conclusão aponta ainda que o processo de impeachment nos 
termos ocorridos no Brasil violou também a "Convenção 
Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos, e constitui-se um verdadeiro golpe de 
Estado". Por isso, "deve ser declarado nulo", acrescentam os 
juristas. 
 

Para chegar à decisão final, os juristas tiveram o auxílio de 
testemunhas, da defesa e da acusação, e analisaram quatro 
perguntas, com base nos aspectos jurídicos, econômicos, 

políticos, culturais, sociais e históricos do processo: 1. Viola a 
Constituição?; 2. Sem a ocorrência de crime de 
responsabilidade, caracteriza um golpe parlamentar?; 3. Foram 
violados os tratados internacionais dos quais o Brasil é 
signatário?; e, 4. Impeachment deve ser declarado nulo? A todas 
as perguntas, foi dada a resposta "sim". 
 

"Decidiram os jurados declarar que o processo de impeachment 
contra Dilma Rousseff viola todos os princípios do processo 
democrático e da ordem constitucional brasileira", disse o jurista 

Juarez Tavares, que presidiu os trabalhos. "Em democracias 
presidencialistas não se pode impedir um chefe de Estado por 
razões políticas. A aprovação ou desaprovação de um governo 
deve ser resolvida por eleições diretas, não por ato do 
Parlamento", completou. 
 

O evento foi organizado pela Via Campesina Internacional, 
Frente Brasil Popular e Frente Brasil Juristas pela Democracia, 
com apoio de diversas organizações sociais, e teve como 
objetivo julgar o argumento da acusação de que não há base 
jurídica para sustentar o impeachment de Dilma. O evento 
aconteceu com a estrutura de um júri (composto por acusação, 
defesa e sentença). 
 

Após a leitura da decisão, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) 
afirmou que o Tribunal Internacional cumpriu um papel 
importante para os senadores brasileiros, que tomarão a decisão 
final sobre o processo no final de agosto. "Há um clima de 
constrangimento no Senado", declarou. A sentença agora será 

entregue ao Senado e ao Supremo Tribunal Federal (STF). 
 

Confira a íntegra da sentença: 

https://issuu.com/gleisihoffmann1/docs/sentencia  

 
Alguns vídeos do evento: 

http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/245043/Impeachment-de-

Dilma-%C3%A9-golpe-de-Estado-conclui-Tribunal-Internacional.htm 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Escola-sem-partido-e-golpe-na-escola-e-o-fim-da-educacao-livre-plural-e-democratica-/4/36489
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Escola-sem-partido-e-golpe-na-escola-e-o-fim-da-educacao-livre-plural-e-democratica-/4/36489
https://issuu.com/gleisihoffmann1/docs/sentencia
http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/245043/Impeachment-de-Dilma-%C3%A9-golpe-de-Estado-conclui-Tribunal-Internacional.htm
http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/245043/Impeachment-de-Dilma-%C3%A9-golpe-de-Estado-conclui-Tribunal-Internacional.htm


 

 

 
 

São Paulo, 19 de Julho de 2016 
  
Circular 30_2016 – Jornada Nacional de Mobilização “Fora Temer” 

  

Em reunião realizada no dia de ontem, 18 de Julho, em São Paulo, o Coletivo Nacional da Frente Brasil Popular aprofundou o debate sobre a conjuntura politica 
do país. De modo sintético, conclui-se que apesar das dificuldades impostas por uma correlação de forças institucional desfavorável, o impeachment não é uma 
fatalidade, portanto, pode ser revertido. Para tanto, é fundamental retomarmos nos próximos dias o processo de mobilização nas ruas. Com vistas a este objetivo, 
definimos algumas orientações para serem aprofundadas nos coletivos estaduais e municipais da FBP, em nos movimentos e organizações: 
1-     Diálogo com a sociedade: 
a.      Fortalecer o esforço de traduzir o golpe para a população, explicitando o programa e as medidas do governo golpista. 
b.      Intensificar a panfletagem massiva do panfleto da Frente Brasil Popular durante o mês de Julho. Organizando a impressão nos estados, bem como brigadas 
de panfletagem. 

  
2-     Mobilização: 

a.      Reforçar as mobilizações nos estados e nas bases eleitorais dos Senadores que estão em disputa, em especial nos estados do DF, TO, MA, GO, RO, MT, 

AM, PI. 
b.      Fortalecer ações setoriais em torno da defesa do Petróleo, Saúde e Educação. 
c.      Reforçar a convocatória da Greve Geral, através de ações nos espaços de trabalho e em plenárias de categorias e reuniões regionais. 
d.      Durante o período das Olimpíadas: 
 i.     Realizar uma grande Mobilização Nacional pelo Fora Temer, e de denúncia do Golpe, no Rio de Janeiro no dia 5 de Agosto, abertura dos jogos, 
mobilizando além do RJ, os estados mais próximos para essa concentração. 

 ii.     Organizar uma coletiva de Imprensa da FBP no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, para denunciar o Golpe para imprensa internacional. 
 iii.     Realizar, durante toda a agenda das Olimpíadas, atos Fora Temer. Inclusive nas cidades, fora do RJ que também terão competições olímpicas: Belo 
Horizonte (Mineirão), Brasília (Estádio Mané Garrincha), Manaus (Arena Amazônia), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Corinthians). 
 iv.     Organizar materiais específicos para o diálogo com turistas e imprensa internacional (Secretaria Operativa). 
 v.     Comissão para articular o dia 05/08 no Rio de Janeiro: FBP RJ, CUT (Tino), Operativa Nacional. 
 vi.     Envolver parlamentares e artistas no dia 05 de Agosto. 
e.      Realizar uma Jornada Nacional pelo Fora Temer no dia 9 de Agosto com marchas em todas as capitais, pois nesta data esta prevista a primeira 
votação no plenário do Senado. 
f.       Realizar um ato nacional em Brasília no período da votação final no Senado, entre os dias 24 a 29 de Agosto. 

g.      Dialogar com a Frente Povo sem Medo para construir unitariamente esse calendário. 
  

3-     Posicionamento da FBP sobre a saída política 
a.      O Coletivo Nacional referendou a proposta elaborada pela Comissão encaminhada na reunião anterior, sobre a posição da FBP quanto à saída política. 
Segue em anexo o documento. 
  
4-     Agenda da FBP e Calendário de Mobilização 

a.      A plenária da FBP inicialmente agenda para o dia 28 de Agosto, fica adiada em função da proximidade com a data da votação no Senado. 
b.      A próxima reunião do Coletivo Nacional será no dia 15 de Agosto, em São Paulo. 
c.      Calendário: 

Julho 

Dia 19/07 – Ato das Centrais Sindicais contra os juros altos e o desemprego 
Dias 19 e 20/07– Tribunal Internacional de Julgamento dos Golpistas, no Rio de Janeiro, Teatro Casa Grande. 
Dia 20/07 – Atividade no Rio de Janeiro com a presença de Dilma 
Dia 21/07 – Recebe os Juristas em BSB 
Dia 21 à 22/07 - Seminário Nacional da Plataforma da Energia, Indústria e Educação 
Dia 25/07 – Dia latino-americano e Caribenho da Mulher Negra 
Dia 25/07 - Mobilização unitária dos trabalhadores rurais em Aracajú-SE (Dilma) 
Dias 25 à 30/07 - Jornada Nacional de Mobilização do MST. 
Dia 26/07 – Plenária Nacional das Centrais Sindicais em São Paulo. 
Dia 28/07 – Atividade da FBP, em São Luiz-MA, com a presença de Dilma 
Dia 29/07 - Concentração de camponeses no Assentamento Dionísio Cerqueira, em no oeste de Santa Catarina. 
Dias 27/07 a 30/07 - Jornada de Agroecologia em Lapa, no Paraná 
Dia 30/07 – Plenária sobre a Reforma urbana e a luta pela Democracia, em São Paulo (Indicativo). 
  

Agosto 

Dia 1/08 - Vigília Inter-Religiosa no Rio, tendo como eixo a exclusão social nas Olimpíadas. 
Início de Agosto – Greve dos Petroleiros contra o desmonte da Petrobrás. 

Dia 5/08 - Marcha nacional contra o Golpe na abertura das Olimpíadas, no centro do Rio de Janeiro. 
Dia 8/08 – Circo da Democracia em Curitiba-PR (Indicativo Dilma). 
Dia 9/08 – Atos Fora Temer em todas as capitais. 
Dias 11 a 15/08 – Jornada de lutas UNE – Fora Temer, Fora Mendonça, Contra Lei da   Mordaça. 
Dia 15/08 – Próxima reunião do Coletivo Nacional da FBP 
Dias 24 à 29/08 – Votação no Senado e Mobilização Nacional em Brasília. 
  

Novembro 

12 à 15/11 – II Conferência da Frente Brasil Popular  
  

Não ao Golpe, Fora Temer! 
Saudações 
Secretaria 
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A Previdência Social é uma das instituições de proteção social do Estado ameaçadas pelo projeto político 
neoliberal que, derrotado nas últimas eleições presidenciais, voltou a comandar o país por meio de um 

golpe contra a democracia. Para se contrapor a argumentos falsos, que ameaçam a aposentadoria de 
milhares de trabalhadores, que tentam vender a ideia de que a Previdência Social no Brasil é deficitária, e 
para alertar a população contra os riscos o Sindicato lançou a cartilha  Entender e Defender a Previdência 

Social, em parceria com os economistas João Sicsú e Eduardo Fagnani, professores da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp) e da Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), respectivamente. 
 

Baixe a cartilha no link:  
http://www.spbancarios.com.br/Uploads/PDFS/1112_CartilhaPrevidencia.pdf  
 

 

 

  

 

 
O DIEESE divulga a primeira edição do Anuário da Saúde do Trabalhador. A publicação reúne dados do 
IBGE, do Ministério do Trabalho, do Ministério da saúde e da Organização Internacional do Trabalho com o 

objetivo de ser uma fonte de informações para instituições, organizações sociais e governos, constituindo 
importante subsidio para a orientação e o desenho de políticas que contribuam para o contínuo avanço na 
melhoria das condições de saúde dos trabalhadores. 
 
Acesse em: http://www.dieese.org.br/anuario/2016/Anuario_Saude_Trabalhador.pdf 
 

 

 

Em 18 de julho de 1918, nascia Nelson Mandela 
 
Dia 18 de Julho é aniversário de Nelson Mandela. O grande ícone da 

luta antirracista na África do Sul faria 96 anos. Sua morte em 5 de 
dezembro de 2013 comoveu e mundo e seu exemplo em vida é uma 
verdadeira lição de resistência e humanidade. 

 
Como reconhecimento de sua luta, a ONU instituiu ainda em 2009, a 
data de 18 de Julho como o Dia Internacional Nelson Mandela – Pela 

liberdade, justiça e democracia, uma homenagem à sua dedicação e 
seus serviços à humanidade, pela mediação de conflitos, pelo combate 
ao racismo e pela promoção de direitos humanos. 

 

http://www.spbancarios.com.br/Uploads/PDFS/1112_CartilhaPrevidencia.pdf
http://www.dieese.org.br/anuario/2016/Anuario_Saude_Trabalhador.pdf
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O documentário de Belisário 
Franca acompanha a pesquisa do 

historiador Sidney Aguilar, que 
descobriu que, durante os anos 
1930, 50 meninos negros foram 

levados de um orfanato no Rio de 
Janeiro para uma fazenda no 
interior de São Paulo, onde foram 

submetidos a trabalho escravo e 
identificados por números. No 
filme, Aloísio Silva (o “menino 23”) 

e Argemiro Santos, assim como a 
família de José Alves de Almeida 
(o “Dois”), revelam suas histórias 
pela primeira vez. 

A investigação de Aguilar começou quando em uma de suas 
aulas sobre Segunda Guerra Mundial, uma aluna contou que na 
fazenda onde morava, havia tijolos marcados com a suástica 
nazista. A pesquisa do historiador foi consolidada na tese de 
doutorado Educação, autoritarismo e eugenia: exploração do 
trabalho e violência à infância no Brasil (1930-1945), defendida 

em 2011, na Unicamp, e premiada pela Capes. No mesmo ano, 

a equipe de pesquisadores da Giros confirmou que aquela 
história merecia um documentário. 

Livro 

 

Organizado por Gustavo Venturi e 
Vilma Bokany e lançado pelo Instituto 

Rosa de Luxemburgo e Fundação 
Perseu Abramo, Indígenas no Brasil: 
Demanda dos povos e percepções da 

opinião pública tem dois níveis de 

importância para nós. Primeiro,  trata-
se de uma pesquisa extremamente 

rica,  realizada pela FPA ao longo de 
2010 e 2011, envolvendo três grupos 
distintos – lideranças indígenas que 

continuam na luta no território; índios 
não-aldeados ou de periferias 
urbanas; e população não-indígena – 
e suas opiniões sobre a realidade 

indígena no Brasil de hoje 

 Fruto de uma pesquisa realizada em 2010, Indígenas no Brasil – 
Demandas dos povos e percepções da opinião pública é um livro 

que reúne onze textos de pesquisadores sobre a situação do índio 
no Brasil, e como o assunto é tratado atualmente, seja pela mídia, 

pelos políticos ou pela sociedade. 
Em tempos em que o índio continua sendo perseguido e 
exterminado quase da mesma maneira que durante a colonização, 

é imperativo se informar mais sobre o assunto e criar uma 
consciência e respeito à cultura indígena em nossa sociedade. 

 
Música 

Amigo é Casa 
Capiba e Hermínio Bello de Carvalho 
 

‘Amigo é feito casa que se faz aos poucos e com paciência pra durar pra sempre 
Mas é preciso ter muito tijolo e terra, preparar reboco, construir tramelas 
Usar a sapiência de um João-de-barro que constrói com arte a sua residência 
há que o alicerce seja muito resistente 
que às chuvas e aos ventos possa então a proteger 
E há que fincar muito jequitibá 
e vigas de jatobá e adubar o jardim e plantar muita flor toiceiras de resedás 
não falte um caramanchão pros tempos idos lembrar 
que os cabelos brancos vão surgindo 
Que nem mato na roceira que mal dá pra capinar 
e há que ver os pés de manacá cheinhos de sabiás 
sabendo que os rouxinóis vão trazer arrebóis, choro de imaginar! 
pra festa da cumieira não faltem os violões! 
muito milho ardendo na fogueira e quentão farto em gengibre 
aquecendo os corações 
A casa é amizade construída aos poucos e que a gente quer com beira e tribeira 
Com gelosia feita de matéria rara 
e altas platibandas, com portão bem largo que é pra se entrar sorrindo 
nas horas incertas sem fazer alarde, sem causar transtorno 
Amigo que é amigo quando quer estar presente 
faz-se quase transparente sem deixar-se perceber 
Amigo é pra ficar, se chegar, se achegar, se abraçar, se beijar, se louvar, bendizer 
Amigo a gente acolhe, recolhe e agasalha e oferece lugar pra dormir e comer 
Amigo que é amigo não puxa tapete 
oferece pra gente o melhor que tem e o que nem tem 
quando não tem, finge que tem, 
faz o que pode e o seu coração reparte que nem pão’ 
 

 

 

 

Série 

 

Nesta série especial, o Brasil de Fato discute – 
em “quatro atos” – diferentes abordagens para 

pensar o mundo do trabalho na atualidade. 
Transformações, tecnologia, juventude e saúde 
foram os temas escolhidos para este conjunto 

de reportagens. 
 

 
 

1. Tecnologia, rapidez e precarização 
compõem cenário do mercado de trabalho 
atual 

2.    Do campo à mesa: a saúde do trabalhador 
no processo de produção de alimentos 
3.   Ensino técnico atrai universitários e 

profissionais que buscam conhecimento prático 
4. Formados em cursos técnicos de 
tecnologia têm crescimento maior no mercado 

  
Acesse em: 
https://brasildefato.com.br/2016/06/27/o-
mundo-do-trabalho-em-4-atos/ 

 

 
 
 
Para ouvir a versão de 
“Amigo é casa”  com 
Lenine e Zé Renato: 
https://www.youtube.com
/watch?v=TJsIISMx8gI 
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Seminário Nacional 
“Sistema Financeiro e Sociedade” 

29 de julho de 2016 
Hotel Holiday Inn Parque Anhembi 

Programação 
Painel 1: Transformações no Sistema Financeiro e seus 
impactos no Mundo do Trabalho 
Luiz Gonzaga Belluzzo 
Ladislau Dowbor 
 
Painel 2:  Novas Ofensivas aos Direitos dos 
Trabalhadores 
Ricardo Lodi Ribeiro 
Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello 

 
Painel 3: O Brasil que Queremos 
Emir Sader 
Marilena Chauí 
Luis Inácio Lula da Silva (a confirmar) 
 
OBS.: Estão previamente inscritos ao seminário todos os 
delegados e delegadas à 18ª Conferência Nacional dos 
Bancários. As inscrições serão feitas a partir das Federações. 

 
 
 
 
 
 

 
18º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS 

BANCÁRIOS 

Data: 29 a 31 de julho de 2016. 

Local: Hotel Holiday Inn Parque 
Anhembi:  http://www.holidayanhembi.com.
br/ 
Rua Prof. Milton Rodrigues, 100 - São 
Paulo/SP 
 
Leia mais em: 
http://www.feteccn.com.br/noticia/bancarios-se-
preparam-para-a-18a-conferencia-nacional-
entre-os-dias-29-e-31-de-julho/  

Curso de Formação sobre Estado, Desenvolvimento, Políticas Públicas, 
Direitos Humanos e Ação Regional (DPPDHAR) 
 
Módulo I: “Formação do Estado, Sistema Político e Sociedade Brasileira 

 
Data: 21 a 24 de julho 
Local: Centro de Convenções do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas – 

SINDMETAL – Manaus 
 
Promoção: Secretaria Nacional de Formação (SNF) 

 Escola de Formação Sindical Chico Mendes na Amazônia 
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