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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 

 
 

 
 

Em nota Direção da Fetec-CUT/CN reafirma que não aceita perda de conquistas 
 

 
Nenhuma conquista a menos 
 
A negociação de amanhã com a Fenaban, fruto da mobilização da categoria, traz a expectativa dos bancários 
de atendimento das nossas reivindicações por aumento real de salário, valorização do piso e avanços nas 
cláusulas sociais. 
 
Os bancários da região Centro Norte estão muito preocupados com os rumos da Campanha Nacional de 2016, 
em face da claríssima estratégia que os banqueiros estão tentando impor à categoria, que é de quebrar a 
política de aumentos reais de salário e valorização do piso, vitoriosa nos últimos 12 anos, para ressuscitar a 
política de reajustes abaixo da inflação, adocicada com a concessão de abonos. 
 
É desnecessário dizer que essa política, imposta pelos bancos durante o governo neoliberal de FHC, é 
extremamente nociva para os trabalhadores, porque rebaixa salário e tem impactos negativos nas férias, 13º e 
principalmente na aposentadoria. 
 
Os bancos já tentaram impor essa lógica na campanha do ano passado, mas foram derrotados pela mobilização 
da categoria e pela firmeza das entidades sindicais. Os banqueiros insistem de novo com essa estratégia após 
o golpe parlamentar, com a volta de um governo neoliberal que está preparando uma série de medidas de 
retirada de direitos sociais e trabalhistas.  
 
É uma estratégia que, além de impor perdas, traz o risco de divisão da categoria bancária, que conquistamos a 
duras penas, que também era um fator importante na política de arrocho salarial da década de 1990. Se 
vacilarmos e os bancos conseguirem impor essa política, terão mais força para retirar outros direitos nas 
campanhas futuras. 
 
O que está em jogo é o modelo de contratação de reajustes salariais, entre a política vitoriosa dos últimos 12 
anos de aumentos reais de salário e valorização do piso, com impacto nos planos de cargos e salários dos 
bancos públicos, e a volta ao passado de perdas inflacionarias dos anos 1990, com a troca de reposição da 
inflação por abonos, deteriorando o poder de compra dos salários.   
 
Por tudo isso, temos que continuar firmes na nossa estratégia e deixar bastante claro aos banqueiros na rodada 
de negociação desta sexta-feira, dia 9, que a categoria não aceitará em hipótese alguma proposta que rebaixe 
salário e desvalorize o piso. 
 
Enquanto não formos atendidos vamos fortalecer ainda mais a nossa greve além de apoiar as mobilizações das 
outras categorias em campanha salarial. 
 

 
Diretoria Executiva da Fetec-CUT/CN 

 
 

  NEGOCIAÇÃO 

sexta-feira, 9, às 11h, em São Paulo 
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Entrevista 
 

bonança das commodities estava encerrando, a presidenta Dilma 
imaginou certamente de que você iria ter uma nova matriz 

econômica, essa matriz econômica tinha que ter um processo de 
industrialização interna, um fortalecimento do mercado interno, e 
tinha que ter um combate ao juros, que é um juros extorsivo, absurdo 

que é mera extração da riqueza de todos para o bolso de meia dúzia. 
É por isso que você tem os juros maiores do planeta inteiro aqui. Isso 
fez com que toda a elite econômica se juntasse contra a presidente 

porque o agronegócio, o comércio e a indústria confiam seus ganhos 
a esse mercado financeiro que drena o recurso de todos.  
 

LN - Invés da atividade principal ser a que gera o lucro é a 
tesouraria dessas empresas que garante lucro... Daí vira o país 
do rentismo. 
JS - Exatamente isso, e aí então adquire toda a realidade, a epígrafe 

que nós utilizamos no livro que é você transforma o país inteiro num 
puteiro, porque assim você ganha mais dinheiro. 
 

LN - Nos Estados Unidos tivemos essa priorização na parte 
financeira, em todo esse período que vem pós [Richard] Nixon 
[presidente dos EUA de 1969-1974], mas num certo momento, 

quando explode o mercado a questão de juros e tudo é tratada 
de outra maneira, o próprio governo Obama lança programas 
energéticos e tudo visando recuperar a atividade. Qual é a 

dificuldade no Brasil? Até há algum tempo atrás a gente via 
lideranças industriais, Paulo Vilares, o próprio [Jorge] Gerdau e 
hoje em dia você não vê mais. O que levou a esse estado de 

coisa? Foi uma globalização antecipada, o que foi?  
JS - Esse tema é extremamente importante para que especialistas 
estudem isso mais a fundo. Obviamente tentou-se montar uma nova 

matriz econômica com o Lula já, que acho que era extremamente 
importante a partir do petróleo, não apenas como doença holandesa, 
mas sim como o fundamento de uma indústria naval, fundamento de 

empregos na Bahia, no Rio de Janeiro, ou seja, pro desenvolvimento 
que não ficar restrito a São Paulo. 

 
Leia a íntegra da entrevista no link:  
http://jornalggn.com.br/noticia/para-jesse-souza-golpe-nasceu-em-

junho-de-2013#.V87Irxgv1oA.facebook  

 

Para Jessé Souza, golpe nasceu em junho de 2013 
 

Cientista político e ex-presidente do IPEA lança livro sobre a radiografia do golpe que afastou Dilma do poder 

 
A política é um jogo que, no Brasil, não se vale das regras legais para dar cada lance. A violência das batalhas nesse campo não poupa nem os preceitos 

Constitucionais, o que é extremante grave, pois o que esperar em uma sociedade em que a justiça só prevalece no papel? E foi analisando o jogo político, 
imbricado em todas as instâncias de poder, do legislativo ao judiciário, que o cientista político, professor titular da UnB e ex-presidente do IPEA, Jessé 
Souza escreveu sua mais recente obra “A radiografia do golpe: entenda e como e porque você foi enganado”. 

Em entrevista que concedeu ao programa “Na sala de visitas com Luis Nassif”, Jessé defendeu que as raízes do golpe de 2016 nasceram de sementes 
plantadas em junho de 2013. Não que a manifestação iniciada por um grupo puramente de esquerda – Movimento Passe Livre – tivesse esse intuito, mas 
sim porque a força das ruas foi, posteriormente, manipulada e manejada pela grande imprensa em favor dos objetivos da elite b rasileira. No livro, Jessé 

chega a avaliar as notícias dadas pelo Jornal Nacional, dia após dia, montando a narrativa de que a insatisfação popular era generalizada e baseada na 
corrupção estritamente Estatal.  
Dalí em diante foram construídos os pilares para formular a imagem de Lula e do PT como símbolos da corrupção no seio do Estado, e do poder judiciário 

e, notadamente, Sérgio Moro, como símbolos da moralidade e salvação do país.  
Apesar de ser pessimista quanto ao desfecho da crise política vivenciada hoje no Brasil, Jessé Souza pondera que a sociedade brasileira, mesmo aquela 
que apoia o impeachment, começa a se dar conta do teatro montado para esconder os reais interesses, ou seja, de excluir grande parte da população dos 

benefícios vindos do crescimento e exploração das riquezas nacionais. Nesse sentido, as redes sociais estão sendo fundamentais, combatendo o discurso 
hegemônico da grande mídia.   
Na entrevista, Jessé também aponta os erros da esquerda, sobretudo aquela representada pelo PT no poder, que também foi incapaz de montar uma 

nova matriz econômica para abarcar os anseios não apenas econômicos, mas também políticos da população que ascendia à classe C. “O 
pentecostalismo foi quem reassumiu essa narrativa”, completou.     
Em 2015 o professor lançou outro trabalho polêmico, chamado A tolice da inteligência brasileira, contrapondo argumentos de importantes intérpretes 

brasileiros como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Raymundo Faoro. Jessé defende que os sociólogos formularam uma ideia de sociedade 
brasileira preconceituosa, como se o patrimonialismo fosse característica única da sociedade brasileira e a corrupção o sobrenome do Estado brasileiro. O 
especialista confronta essa tese que chama de "mito" construído pela elite brasileira, pontuando que sistemas corruptos e patrimonialistas são, na 

verdade, fruto da relação desigual entre classes em qualquer parte do mundo.        
  
A seguir, acompanhe na transcrição completa a linha de raciocínio do professor.   
 
Luis Nassif - Explica um pouquinho a natureza desse livro, que 
parece mais um livro de luta, em comparação com a sua produção.  

Jessé Souza - Um livro leva a outro. Eu acho importante o outro livro pra 
tentar mostrar uma coisa que não é muito óbvia, que é como as ideias 
montam e justificam o mundo. E aí eu tentei reconstruir o que acho que é 

a ideologia nacional, que é uma ideologia extremamente conservadora, 
tem a ver com a demonização do Estado, a idealização do mercado, ou 
seja, tem a ver com você usar seletivamente a corrupção como se ela 

fosse coisa de funcionário público, como até há poucos anos a lei era, 
tornar invisível a corrupção verdadeira, porque no fundo o tema da 
corrupção nos faz de imbecis há um século, exatamente por conta disso, 

ninguém define o que é.  
A ciência, entre nós, definiu a corrupção como algo como se fosse 
atributo do Estado. 
  

LN - Sendo que o corruptor sempre... 
JS - Sempre é o mercado. Se você for definir a corrupção como enganar 
o outro, o mercado engana a sociedade, a sociedade como um todo 

compra o Congresso, por exemplo, pra você nunca passar leis que 
possam taxar ricos. O Estado fica pobre, porque os ricos ficam cada vez 
mais ricos, e os ricos não são taxados, porque você já comprou a política 

pra que isso aconteça. E aí, se você não pode taxar os ricos, então você 
tem que pedir emprestado o dinheiro dos ricos, que é quem têm o 
dinheiro. Essa é a raiz da crise fiscal, que é entendido de um modo 

completamente distinto, como se fosse cortar educação e saúde dos 
pobres e da população.  
Ou seja, isso é a corrupção, isso é enganar sistematicamente o povo, 

distorcer sistematicamente, porque essa elite econômica, que é a 
mandante do golpe, e não é vista como tal, ela é invisibilizada, porque ela 
tem esses dois braços empíricos dela: um o Congresso comprado - ela 

compra diretamente via financiamento privado -, e o outro braço é a 
mídia. 
Você sabe disso muito melhor do que eu, a mídia ao mesmo tempo que é 

comprada por negócios, propaganda etc, mas ela própria faz parte dessa 
elite. O que nós temos como o início desse golpe foi a quebra do antigo 
compromisso que foi feito, um compromisso que foi feito desde 88, que foi 

atualizado pelos governos do PT, que foi montar 'a gente não vai tocar no 
rentismo, mas a gente vai usar pra redistribuição'. Essa pequena coisa é 
intolerável numa sociedade escravocrata como a nossa. Quando a  
 

http://jornalggn.com.br/noticia/para-jesse-souza-golpe-nasceu-em-junho-de-2013#.V87Irxgv1oA.facebook
http://jornalggn.com.br/noticia/para-jesse-souza-golpe-nasceu-em-junho-de-2013#.V87Irxgv1oA.facebook
http://jornalggn.com.br/noticia/para-jesse-souza-golpe-nasceu-em-junho-de-2013
http://jornalggn.com.br/noticia/jesse-souza-o-desafio-de-desconstruir-os-interpretes-do-brasil
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O rio que desceu a Paulista já mudou o país 
 

O noticiário borbulha de recuos e dúvidas 'da base' em relação à agenda de arrocho, vendida até domingo como 'salvação da lavoura'. 
 

Saul Leblon 

Opinião 
 
 

O que era verdade no Brasil até sábado, deixou de sê-lo a partir de 
domingo. 

Um banho de rua renovou a agenda da nação. 
O levante de 100 mil pessoas contra o golpe desautorizou a soberba 
conservadora e sacudiu a letargia de setores progressistas. 

Gigantesca no tamanho, ampla na pluralidade e democrática nas 
bandeiras, a mobilização que tomou conta de São Paulo depois de o 
governo ter tentado proibi-la, reafirmou a experiência social: nas 

encruzilhadas da história, os fatos caminham à frente das ideias. 
Hoje, a ‘naturalização’ do golpe na mídia cedeu lugar à discussão de uma 
viabilidade difícil, vinculada ao êxito improvável de um leque de medidas 

antissociais postas em xeque pela rua. 
O protesto mudou o país pautado pela mídia, reordenou fatos, naufragou 
versões, lavou a poeira da prostração, desmentiu a correlação de forças 

pró-golpe, inoculada pelo colunismo isento. 
Da avenida icônica do capitalismo brasileiro, a correnteza percorreu cinco 
quilômetros até o estuário popular do Largo da Batata, na zona oeste da 

capital, onde o terror uniformizado do PSDB de São Paulo tentou 
substituir a política por porrada. 
Perdeu duplamente, como polícia e como política. 

A estética de uma tropa de ocupação esmagando o anseio democrático 
pacífico informa melhor sobre a natureza de quem governa do que o 
incansável jogral do poder e da mídia. 

O chanceler Serra terá dificuldades crescentes na escalada que se 
prenuncia para convencer de que não é o punho de renda de uma 
usurpação violenta do poder. 

A desmenti-lo emerge a força de novas narrativas que saíram da rua para 
redesenhar a percepção interna e internacional do país. 
Quais? 

Em primeiro lugar, a que desmentiu o divisor de águas mais geral, que 
dava o jogo como decidido. 
Não está. 

O golpe de mão de 61 senadores que se avocaram mudar o pacto da 
sociedade sem consulta-la não resolveu, antes agravou os conflitos da 
delicada transição de desenvolvimento vivida pelo Brasil. 

Parte expressiva da sociedade recusa a tutela não solicitada. 
Em segundo lugar, o caudal de domingo esfarelou a tese conservadora 
de que ‘apenas’ simpatizantes do PT e de Dilma não aceitariam ‘a 

solução constitucional’ cometida no dia 31 de agosto. 
Definitivamente, é maior que isso. 
A indignação que verteu para ruas e avenidas no domingo, drenou 

geografias sociais e políticas bem mais amplas: mais para máxi do que 
para o ‘míni’, do chanceler; mais para os cem mil, do que para os ‘40 
vândalos’, do presidente usurpador. 

O erro conservador não se limita ao cálculo das proporções. 
A terceira revelação trazida pelas águas da história toca um ponto crucial. 
A reportagem de Carta Maior tem chamado a atenção para ele, um 

fenômeno silencioso mas progressivo nas manifestações contra o 
impeachment: o afluxo de extratos de classe média mais estabelecidos e 
de meia idade para a rua. 

Neste domingo, o que era silencioso ganhou voz e peso de um 
protagonista tão marcante quanto a presença da juventude e das forças 
populares que tomaram a Paulista. 

E isso não é pouco. 
Na verdade, é muito. 
Significa que a régua de corte da rejeição à ruptura constitucional de 31 

de agosto subiu as escadarias da pirâmide de renda e refletiu o teto de 
tolerância de um segmento formador da opinião pública. 
Gente que ainda lê e assina jornais, por exemplo, vazou seu 

inconformismo para a rua, entre outras razões, talvez, porque os jornais 
que lê, assina ou assiste já não contemplam mais suas convicções 
democráticas. 

Era preciso leva-las diretamente ao asfalto. 

O passo foi dado para além da hesitação, do conforto e da cautela. 
Há desdobramentos e eles remetem ao passo seguinte da luta contra 

o golpe. 
O rio da história que desaguou no Largo da Batata, sugestivamente, 
não defendia esse ou aquele partido, essa ou aquela liderança 

política. 
Nos cinco quilômetros de percurso do planalto à várzea do Pinheiros, 
gentilmente assombrados pela cavalaria motorizada de Alckmin em 

arranques valquirianos, não se ouviu outra palavra de ordem, exceto 
uma causa. 
A mais devastadora de todas à sobrevivência de um golpe de 

Estado: o clamor por eleições diretas. 
Quarta novidade derivada dessa: a largueza desse jorro encorpa e 
dá pertinência histórica à proposta do ex-presidente Lula, 

apresentada dois dias antes da manifestação, na reunião do Diretório 
Nacional do PT. 
Qual seja, opor ao golpe uma Frente Ampla à moda uruguaia, que 

comporta partidos, centrais, movimentos, personalidades, 
intelectuais, juristas e artistas de todos os matizes e colorações 
progressistas e democráticas da sociedade. 

Entenda-se por isso que a maior liderança política do país e principal 
esteio do PT não reivindica a direção da resistência ao golpe. 
Propõe-se a participar dela em regime colegiado com outras forças 

credenciadas pela rua e pelo mandato da trajetória e da biografia. 
Finalmente, mas não por último: a consolidação e a expansão desse 
escudo dificultará, sobremaneira, a promessa do golpe ao mercado 

de curar os desequilíbrios fiscais –a ‘gastança petista--  agravando 
desequilíbrios sociais e humanos que compõem a secular 
desigualdade brasileira. 

O noticiário das últimas horas está cravejado de recuos, dúvidas e 
sinais de defecção ‘da base’ em relação à agenda de arrocho, 
vendida até domingo como a salvação da lavoura nacional. 

  
A dissipação coloca Golpista num corner entre a sobrevivência 
política da sua ‘base’ e a  ganância imediatista do mercado. 

Esse garrote tem um calendário apertado de ajuste das tarraxas. 
A escória parlamentar que ‘legitimou’ o assalto ao poder em aliança 
com a mídia, o dinheiro e o judiciário é o flanco mais imediatamente 

exposto dos quatro. 
Primeiro, nas eleições municipais de outubro próximo; e, em 2018, 
em um sortido cardápio de escrutínios para presidente, 

governadores, senadores e deputados. 
Aceitará ir para a linha de frente do matadouro, decepar direitos e 
escalpelar conquistas, como exigem o PSDB e a mídia --que 

condicionam o apoio à entrega do serviço, e o mercado financeiro, 
que ameaça revogar o único lastro do governo, a ‘melhora’ das 
expectativas? 

O rio que desceu a Paulista corroeu e continuará a erodir os 
barrancos dessas margens frágeis. 
O conflito entre a rua e a agenda da qual o golpe é refém é 

inconciliável. 
O governo-abutre não reserva qualquer espaço à principal tarefa do 
desenvolvimento, que é justamente civilizar o mercado pela 

universalização de direitos, como aspira a cidadania brasileira. 
O que se preconiza é de uma violência inexcedível em regime 
democrático e muito provavelmente incompatível com ele. 

Uma esmagadora engrenagem foi acionada para tomar de volta tudo 
aquilo que transgrediu os limites da democracia formal, e que o ciclo 
iniciado em 2003, com as limitações sabidas, exacerbou em um 

resgate social inconcluso, mas transgressivo para a tolerância 
secular da plutocracia. 
Um paradigma de eficiência feito de desigualdade ascendente, 

incompatível com a Constituição Cidadã de 1988, é a panaceia 
vendida agora como fatalidade à nação. 
O que se ameaça é regredir aquém do ciclo da redemocratização, 

que contestou a eficiência econômica construída à base de ditadura, 
tortura e censura. 
Talvez tenha sido aí que se rompeu o limite do tolerável para a 

classe média não petista, crítica –e até muito crítica-- dos erros 
recentes do PT. 
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Entrevista 
 

 Um paradigma de eficiência feito de desigualdade ascendente, 
incompatível com a Constituição Cidadã de 1988, é a panaceia vendida 
agora como fatalidade à nação. 
O que se ameaça é regredir aquém do ciclo da redemocratização, que 

contestou a eficiência econômica construída à base de ditadura, tortura e 
censura. 
Talvez tenha sido aí que se rompeu o limite do tolerável para a classe 

média não petista, crítica –e até muito crítica-- dos erros recentes do PT. 
Mas que deixaria a condição de indiferença quando ficou claro que o 
legado da geração que –direta ou indiretamente-- devotou a juventude à 

luta contra a ditadura, atravessou a idade adulta na campanha das 
Diretas-já e não aceita viver em um país aquém das estacas fincadas ali, 
estava sendo triturado em nome de uma restauração tardia, anacrônica e 

globalmente contestada da agenda neoliberal dos anos 90. 
Esse sentimento ecumênico dá à bandeira da Frente Ampla o requisito de 
um protagonista social que a conduza. 

A semente que está na rua já venceu a prostração, a indiferença e o 
conforto das delegações e desabafos digitais. 
Cada vez mais, cobrará coerência organizativa em todas as instâncias 

democráticas, a partir de agora. 
A das eleições municipais, inclusive. 
A inércia ainda suscita cenas como a do recente debate entre candidatos 

a prefeito de São Paulo, quando Erundina e Haddad realçaram mais as 
divergências – justas, respeitáveis-- do que a premente e delicada 
convergência que estão desafiados a ajudar a construir. 

A inércia é compreensível. 
Mas a ficha precisa cair. 
A determinação central da vida brasileira mudou. 

Passa da hora de o campo progressista superar sectarismos e prioridades 
corporativas para enxergar a floresta além da clareira particular de cada 
projeto secundário. 

Forças incontroláveis buscam atrelar destino da nação a uma disjuntiva 
em que, para vencerem, a sociedade terá que ceder a cidadania, renegar 
o passado, renunciar ao futuro, divorciar-se da esperança. 

Acontecerá se o escudo progressista piscar e se dividir. 
O interregno neoliberal implantado pelo PSDB nos anos 90 foi um ensaio 
disso. Só possível dissimulado na catártica operação de guerra de um 

país unido contra a hiperinflação. 
Nunca mais as urnas endossaram o lacto-purga da panaceia mercadista. 
Derrotada em 2002, 2006, 2010 e 2014, a nova oportunidade só se 

apresentou agora – ainda assim para um golpe, a salvo das urnas. 
Embala-a nada menos que a nitroglicerina acumulada pela sobreposição 
de um ciclo de desenvolvimento que se esgotou, associado a uma crise 

mundial capitalista, que se arrasta há oito anos.  
O prazo de capacitação para uma alternativa democrática é exíguo. 
Mas ganhou seu protagonista encorajador nas manifestações do último 

fim de semana. 
A Frente Ampla é o ponto de fusão disso. Seu desafio agora é dar ao ‘rio 
de domingo’ a vazão transformadora que magnetize a repactuação do 

país e negocie a retomada do desenvolvimento justo, ansiado pela maioria 
da sociedade. 

 
http://cartamaior.com.br/?/Editorial/O-rio-que-desceu-a-Paulista-ja-mudou-
o-pais/36769  

 

 

Medidas anunciadas são todas de 
perdas para os trabalhadores, dizem 
especialistas 
 
Flexibilização das leis trabalhistas, terceirização e corte 
em gastos sociais devem ter efeito contrário e agravar a 
recessão econômica 
 

Para superar a crise econômica, o governo Michel Temer tem 

defendido medidas de ajuste radical, como a PEC 241, que limita 
os gastos públicos por 20 anos, e a flexibilização das leis 
trabalhistas, com a ampliação da terceirização para todas as 

atividades, proposta já aprovada na Câmara e agora em análise 
no Senado. Especialistas contestam: "As medidas anunciadas 
são todas de perdas para os trabalhadores", afirma Patrícia 

Palatieri, coordenadora de pesquisas do Dieese. 
 
Sobre a PEC 241, a economista afirma que a proposta coloca 

em xeque conquistas da Constituição Federal de 1988, que 
estabeleceu percentuais mínimos de investimento em Saúde – 
13,2% para a União, 12% para governos estaduais e distrital e 

15% para municípios – e Educação – 18% para a União e 25% 
para estados e municípios. 
 

"A PEC 241 é muito complicada porque, inclusive, mexe com o 
aquilo que foram conquistas da Constituição de 1988, que é 
vincular um percentual do PIB como gastos em educação e 

saúde. Ao limitar, você está mexendo nesse mecanismo e 
deixando mais dinheiro livre para o governo federal fazer aquilo 
o que quiser", analisa a coordenadora do Dieese, em entrevista 
à repórter Michelle Gomes, para o Seu Jornal, da TVT. 

 
http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2016/09/medidas-

anunciadas-sao-todas-de-perdas-para-os-trabalhadores-dizem-
especialistas-2367.html 
 

Sobre a proposta de ampliação da terceirização, Patrícia diz 
que sempre foi utilizada como ajuste para as empresas 
ganharem mais, ou então, deixarem de perder. "O nosso 

histórico não é bom de terceirização." 
 
Para o professor de pós-graduação em economia na PUC-SP 

Ladislaw Dowbor, a saída da crise não está na retirada de 
direitos dos trabalhadores, mas, sim, no fim do privilégio do setor 
financeiro, que se beneficia das altas taxas de juros. 

 
"O governo tem uma tática muito simples. ‘Não vamos mexer 
nos bancos, no rentismo, no lucro dos que aplicam em papéis e 

não produzem, e vamos puxar mais dinheiro do andar de baixo 
da economia’. Vão pegar a Previdência, vão pegar o salário 
mínimo, as políticas sociais, o que já é tradicional da direita, que 

é fazer o povo pagar", afirma Dowbor. 
 
Ele também contesta o discurso defendido pelo governo, e 

aponta outros fatores que colocam o desenvolvimento do país 
em risco. "A grande legitimidade que esse governo tenta buscar 
é que ele estaria vindo remediar uma crise criada por Dilma, o 

que simplesmente é falso, porque o travamento se deve a um 
sistema absolutamente escorchante (exorbitante) de juros que 
endividou as famílias, e se travou o investimento público ao 

manter a taxa Selic extremamente elevada que transferiu, em 
2015, 500 bilhões de reais do governo e das políticas sociais e 
transferem para os intermediários financeiros. Isso é inviável", 
analisa o professor. 
 
 

Análise 
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 “Diretas Já”, o grito que assombra Temer 
mesmo sem eleições no horizonte 
 
Planalto avalia que Temer errou ao menosprezar atos 
enquanto analistas veem no mote um aglutinador 
Pleito só ocorre com passos hoje improváveis: renúncia, 
decisão do TSE ou mudança no Congresso 
                           

 
Na análise de seus auxiliares, Michel Temer cometeu um erro político 

ao subestimar o potencial dos primeiros protestos contra seu 
Governo dizendo que eles são “grupos mínimos”, "as 40 pessoas que 
quebram carro" durante a viagem à China, sua primeira como 

presidente ratificado. Por isso, o movimento do Planalto, um dia depois 
do protesto que reuniu milhares em São Paulo contra o Governo 
pedindo novas eleições presidenciais, foi calibrar a mensagem. O 

primeiro a ensaiar o novo discurso foi o ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles. Ainda na China, onde participa do encontro do G20, o chefe 
da equipe econômica falou em número substancial, "apesar de 

minoritário". Ainda que um novo pleito seja considerado improvável, se 
não impossível, no atual cenário político, analistas avaliam que o mote 
"diretas já", abraçado por parte das ruas desde o impeachment de 

Dilma Rousseff, pode ser o ponto de partida para manifestações de 
rua contra o pacote de reformas e cortes prometido pelo novo Governo 
para os próximos meses 

Por ora, a persistência dos atos com volume e força —para além do 
constrangimento de ministros de Temer provocado pelos gritos de 
"golpista", que tem se repetido —ainda está por ser provada nas ruas. 

Há pelo menos mais dois atos programados para essa semana: no 
feriado de 7 de Setembro e no dia 8 de setembro, tanto em São Paulo 
como no Rio de Janeiro. Se houve atos expressivos na capital paulista 

e em cidades como Florianópolis e Porto Alegre, a onda de indignação 
contra o novo Governo não apareceu em Brasília com o mesmo 
ímpeto: um dos únicos protestos na cidade aconteceu no Ministério do 

Planejamento, ocupado na madrugada desta segunda-feira por 
manifestantes sem-terra que pedem a volta de assentamentos e dizem 
não reconhecer o atual Governo. Porém, não pediram novas eleições 

explicitamente. 
“Objetivamente, não há chances de novas eleições diretas para 
presidente. Esses protestos servem para denunciar que Temer é um 

presidente sem votos, que não dialogou com a sociedade porque não 
apresentou suas propostas na campanha eleitoral de 2014. Mas para 
nisso”, afirmou o diretor do Departamento Intersindical de Análise 

Parlamentar (DIAP), Antônio Augusto de Queiroz. 
Para a socióloga Esther Solano, professora da Unifesp (Universidade 
Federal de São Paulo), o mote "diretas já" dificilmente conseguirá 

atrair os setores mais à direita, que não se identificam com os 
protestos "Fora Temer", mas podem atrair uma parcela da sociedade 
civil que se considera progressista, mas que não foi às ruas contra o 

impeachment pelo descontentamento com o Governo Dilma. Na 
avaliação da socióloga, porém, a pauta é "frágil", pois "parte da 
esquerda também se recusa a abraçar as 'diretas já' por ver nisso uma 

legitimação do impeachment", diz. "Mais forte é a reação contra as 
medidas de austeridade propostas pelo Governo Temer, como os 
retrocessos sociais propostos com as mudanças na CLT, por exemplo, 

que tem uma capacidade de mobilização muito maior", avalia.O 
cientista político Luis Felipe Miguel, professor da UnB (Universidade de 
Brasília), considera que os pedidos de novas eleições, proposta 

apoiada por 62% da população segundo pesquisa Datafolha de julho, 
em caso de renúncia dupla, deve ganhar força nas manifestações, 
mesmo que seja para impor um constrangimento a Michel Temer, que 

em sua primeira declaração pública disse que não irá tolerar ser 
chamado de "golpista". A frase do peemedebista não pegou bem entre 
parte da população que viu na declaração uma espécie de 
"provocação". "[Propor novas eleições] É uma forma de desgastar o 

Governo e lembrá-lo, até 2018, que ele não chegou onde chegou 
legitimamente", diz. Assim como Solano, Miguel vê na reação às 
reformas propostas por Temer um maior potencial de oposição  da 

sociedade civil. E aponto outro problema para o novo Governo: o 
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fato de, enquanto há pessoas nas ruas se opondo à presença do 
peemedebista no Planalto, não há um movimento em apoio ao 

presidente. "Não vemos um movimento, mesmo entre os que 
queriam a Dilma fora, levantando a bandeira de Temer", completa. 

Os caminhos para a eleição direta 
Pela legislação vigente, há atualmente três caminhos para que uma 
nova eleição presidencial ocorra mediante voto direto da população, 

sem contar uma improvável renúncia de Michel Temer. Duas delas 
dependem de apoio três quintos dos parlamentares de cada Casa 
do Congresso Nacional _ou seja, de 308 dos 513 deputados e de 49 

dos 81 senadores, quando a base aliada de Temer na Câmara é de 
cerca de 400 deputados e, no Senado, de 61 senadores. A outra via, 
a eventual cassação da chapa Dilma-Temer eleita em 2014, está 

parada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Neste último caso e no 
caso da renúncia, há ainda uma questão de prazos: para a eleição 
ocorrer, tudo teria de acontecer ainda em 2016, antes do término do 

segundo ano do mandato, conforme previsto na legislação brasileira. 
Se acontecer depois, Temer seria substituído por um presidente 
eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. 

Desde abril, tramita no Senado a proposta de emenda constitucional 
(PEC) 20/2016. Conforme previsto nela, uma nova votação 
presidencial deveria ocorrer já no próximo dia 2 de outubro, 

juntamente com as eleições municipais, e o atual mandato de 
presidente seria encerrado no dia 31 de dezembro de 2016. O 
projeto está parado na Comissão de Constituição e Justiça e, de lá, 

não deve sair tão cedo, até em razão do calendário eleitoral, que já 
está em vigor. Mais de 205.000 pessoas já opinaram em uma 
enquete (consulta pública) promovida pelo Senado sobre esta 
mesma PEC, sendo que até esta terça-feira, 190.000opinaram favor 

da realização de eleições presidenciais simultaneamente às eleições 
municipais de 2016 e 15 mil votaram contra. A consulta ainda está 
em andamento. 

A outra proposta é semelhante à sugerida por Dilma Rousseff. A 
petista passou a defender oficialmente, uma semana antes de seu 
impeachment, a convocação de um plebiscito para consultar a 

população sobre o encurtamento do mandato presidencial e a 
realização de uma nova eleição. Essa PEC, de número 
28/2016,também esbarra no mesmo problema da anterior: teria de 

ser votada junto com o primeiro turno das eleições municipais. Um 
outro empecilho, nesses dois casos, seria que as regras eleitorais 
têm de ser editadas um ano antes do pleito. Isso sem contar o 

embate jurídico que geraria, pois há quem defenda que diminuir o 
tempo de mandatos eletivos é inconstitucional 
O caso parado no TSE, que pede a cassação da chapa 

Dilma/Temer, originou-se ainda em 2014, por meio de ações 
apresentadas pelo PSDB. Não há previsão de seu julgamento e o 
presidente da corte, Gilmar Mendes, já disse publicamente que é 

possível estudar separar as responsabilidades de Dilma e Temer no 
processo, um desmembramento inusual que poderia salvar o novo 
presidente mesmo em caso de condenação. Abuso de poder e 

irregularidades em prestações de contas são alguns dos argumentos 
dos acusadores contra a ex-presidente e o atual. Nas últimas 
semanas, servidores do TSE estão analisando documentos das 

perícias feitas em empresas que prestaram serviço para a coligação 
da petista e do peemedebista. O objetivo é tentar encontrar alguma 
irregularidade que sustentaria a cassação da chapa. 

A agenda eleitoral e as reformas 
Enquanto isso, Temer segue as articulações para tentar aprovar 
medidas no Legislativo mesmo em meio à agenda eleitoral. O plano 

agora é deixar que aconteçam ao menos o primeiro turno das 
eleições municipais para dar andamento a parte de seu pacote de 
reformas, como a reforma da Previdência e a trabalhista, ambas 

com potencial para provocar mais protestos. Até lá, tentará fazer 
caminhar no Legislativo a proposta que cria o polêmico teto de 
gastos públicos. Do lado na nova oposição, o plano é não deixar o 

impulso das ruas de domingo em São Paulo contra o Planalto se 
perder. "São Paulo está virando centro de resistência, a cada dia 
passeatas. (A ideia é) fazer isso irradiar por todo o país", disse o 

senador petista Lindbergh Farias (RJ). 
 
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/05/politica/1473111255_63824

0.html  

 
 

 
 

 

Notícia 
 

Afonso Benites e Marina Novaes 
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O crescimento do "Fora Temer" poderá 
desequilibrar o jogo 

 

Luís Nassif 

 
A campanha “Fora Temer” está crescendo em uma velocidade 
surpreendente. Não se trata mais de mero esperneio. Caminha para se 

tornar elemento relevante, capaz de desequilibrar o jogo político. 
*** 
O golpe político encaixa-se perfeitamente na estratégia denominada de 

“teoria do choque” – desvendado pela escritora e ativista Naomi Klein. 

Assista no link http://jornalggn.com.br/noticia/o-crescimento-do-
fora-temer-podera-desequilibrar-o-
jogo#.V9DXZYsh5lI.facebook   
 

A estratégia foi desenvolvida pela Escola de Economia de Chicago e 
consiste em se valer de grandes tragédias – terremotos, guerras, 
golpes de estado, hiperinflação – para trabalho de desconstrução do 

passado, desarticulação do normal político para impor rapidamente um 
receituário radical, como se fosse a única rota de salvação. 
 

Esse modelo de choque estreou no Chile de Pinochet, foi aplicado no 
Iraque, após a derrubada de Sadam Hussein e, quase sempre, 
significou o desmonte do que existia de redes sociais ou de políticas 

autônomas de desenvolvimento sem conseguir construir uma 
alternativa eficiente em seu lugar. 
 
Essa teoria também foi aplicada com sucesso em Nova Orleans, após 

o furacão Katrina. Com a região totalmente destruída, rapidamente 
implantou-se um novo sistema educacional. Em vez de recuperar as 
escolas públicas destruídas, ofereceram bônus para matrículas em 

escolas privadas, a seco, sem nenhuma espécie de planejamento e 
sem coordenação pública. Destruiu o sistema de ensino local. 
*** 

Segundo Naomi, a estratégia consiste, primeiro, na desconstrução 
diuturna do passado, dos conceitos que vigoraram até então, e do 
aprofundamento da crise, até a opinião pública assimilar a percepção 

de que se instaurou a total falta de perspectivas. Sobre esse caos, diz 
Naomi, apresentam-se os três pontos que conduzirão o país rumo à 
salvação: livre fluxo de capitais, redução dos programas sociais, e 

desregulação total com privatização selvagem. E tudo tem que ser 
implementado rapidamente, para impedir a reorganização das forças e 
ideias contrárias. Coincidência com o quadro brasileiro? Evidente que 

não. 
 
O livro é bem anterior ao golpe. A ida de Aloysio Nunes ao Senado 

norte-americano, em pleno processo do impeachment, a visita do 
Procurador Geral da República (PGR) ao Departamento de Estado, em 
pleno início da estratégia de desestabilização, a receita salvadora 

apresentada, composta exatamente dos três pontos registrados no livro 
de Naomi – são tão sem imaginação que nem cuidaram de tropicalizar 
a receita -. todo esse conjunto não é mera coincidência. 

*** 
Analisarei o tema em um próximo Xadrez. 
 

O que importa, no momento, é que está se formando uma onda na 
opinião pública que poderá desequilibrar o jogo. 
 

Não há sinal de que o “Fora Temer” irá arrefecer. Nos próximos dias 
entrarão na pauta do Senado os temas fiscais, o avanço nos direitos 
dos aposentados a seco, sem negociação. Além disso, a mera 

presença de pessoas como Geddel e Padilha falando em nome do 
governo – ao lado de Temer – é um estímulo diário à revolta e 
indignação da opinião pública. É vergonhoso! Não há outro termo. É de 

dar ânsia de vômito! 
 
O “Fora Temer” está vindo acompanhado de um desnudamento 

gradativo das artimanhas do golpe. 
 
Há luz à frente, e não é apenas o da locomotiva chegando na 

contramão. 
 

 

Economia, o grande complicador 
de Temer 
O desempenho péssimo do PIB e a alta do desemprego borram a 
maquiagem aplicada pela mídia e complicam os planos anacrônicos do 

governo 

 
Carlos Drummond 
 
Não será tão fácil como alguns pensam implantar o modelo de política 
econômica ensaiado pelo governo golpista, de consolidação do Brasil como 
um reduto mundial da especulação institucionalizada e dos negócios de 
ocasião. É o que mostra o péssimo desempenho do PIB, do emprego e do 
crédito e as disputas no governo e no Congresso quanto ao ritmo da 
regressividade social em marcha. 
Os números anunciados pelo IBGE na quarta-feira 30 anularam o esforço do 
governo e damídia para maquiar a situação real da economia sob o comando 
de Temer. A crise prossegue, grave e crua, mostra a queda de 0,6% do PIB 
no segundo trimestre, o sexto seguido de retração. A taxa de investimento 
correspondeu a 16,8% do PIB, muito inferior aos 18,4% do mesmo período 
no ano anterior. O desemprego atingiu 11,6% nos três meses até julho, 
equivalentes a 11,85 milhões de trabalhadores sem emprego. 
Os dados de julho “reforçam a ideia de que a piora do mercado de trabalho 
ainda está em processo”, destacou o Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial, mantido pelo setor manufatureiro. “Mas não é 
apenas o desemprego que aumenta. As famílias brasileiras são obrigadas a 
enfrentar também uma perda expressiva de seus rendimentos reais”, 
acrescenta a instituição. 
No trimestre findo em julho, a massa de rendimentos reais foi 4% inferior 
àquela do mesmo período em 2015. Em 2013, houve um crescimento de 5% 
e em 2014, de 6%. O resultado foi um encolhimento do poder de compra no 
mercado interno em 7,3 bilhões de reais.Acrescente-se às más notícias a 
valorização do real em 20% desde o início do ano, em forte reversão do 
patamar mais competitivo, entre 3,80 e 4 reais por dólar, que ajudou a 
ampliar as exportações em 2015. 
Os números ruins incluem a queda de 0,4% no estoque de crédito em julho, 
segundo o Banco Central. No ano, o declínio totaliza 3,2%, puxado pelo 
crédito livre, com baixa de 5,1%, e uma inédita contração do crédito 
direcionado, em 1,3%. O recuo denota a diminuição dos projetos de 
expansão da produção e de abertura de empresas. 
Os conflitos no governo e no Congresso entre orientações distintas para a 
política econômica devem prolongar a crise. O ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, quer aumentar impostos e aposta no mercado doméstico. O 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, declarou, entretanto, oposição radical a 
um ajuste de tributos e o ministro das Relações Exteriores, José Serra, quer 
a expansão das exportações. 
Impulsionar vendas no País e no exterior não é objetivo excludente. “O 
problema é que se Meirelles tiver na memória o seu período à frente do BC, 
entre 2003 e 2010, provavelmente pensará em estimular o mercado interno 
com o real valorizado. Um grande erro, que só foi possível absorver naquele 
período porque o boom chinês nos garantiu receita exportadora 
de commodities. Agora o quadro é outro”, destaca o economista Antonio 
Correa de Lacerda, professor da PUC de São Paulo. 

 
A sanha privatizante incluirá creches e o que vier (Werther Santana/ Estadão 

Conteúdo) 
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A compatibilização de políticas nas frentes interna e externa sob o comando 
daqueles dois ministros, prováveis candidatos à Presidência em 2018, não 
será fácil por várias razões. Em novembro, quando Meirelles estava cotado 
para substituir Joaquim Levy na Fazenda, o então senador José Serra 
afirmou sobre o ex-banqueiro, em apresentação a empresários de São 
Paulo:  
“Não lembro de presidente do Banco Central tão ignorante ou comprometido 
com a especulação cambial como esse senhor, o pior presidente do BC que 
o País teve”. 
Meirelles estaria em um processo de “fritura” alimentado pelo próprio 
governo. Segundo assessores de Temer, o ministro da Fazenda cometeu 
equívocos na negociação do projeto para alongar as dívidas dos estados ao 
insistir na suspensão por dois anos dos reajustes salariais para servidores 
públicos. 
Não há clima político, em ano de eleição municipal, para exigir apoio de 
deputados à aprovação de um projeto que gera insatisfação no 
funcionalismo. Muito menos, quando aproximadamente uma centena dos 
parlamentares serão candidatos a prefeito. O problema deve afetar a 
aplicação da pauta da retirada de direitos sociais, incluídas a reforma da   
a reforma da previdência e a Proposta de Emenda Constitucional 241, de 
eliminação de recursos para a saúde e a educação. 
Outros itens da agenda regressiva enfrentam menos obstáculos do que se 
previa. Os reajustes ao funcionalismo e a previsão de déficit público de 170 
bilhões neste ano e de 130 bilhões em 2017 não provocaram a reação 
esperada do sistema financeiro, um defensor dogmático da contração fiscal. 
O aumento dos ganhos reais das vultosas aplicações do setor em títulos 
públicos e ativos correlatos, a partir da manutenção da Selic nas alturas em 
uma situação de inflação cadente, talvez explique a súbita complacência.  
A obtenção de lucros mais que proporcionais nas operações de crédito 
reforça o pragmatismo do setor. Com a elevação da Selic de 7,25%, em 
outubro de 2012, para 14,25% em julho do ano passado, a taxa média para a 
pessoa física, por exemplo, subiu de 88,47% ao ano para 154,25% ao ano.  
O cálculo é da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade e inclui os juros do comércio, cartão de 
crédito, cheque especial, financiamento bancário de veículos, empréstimo 
pessoal nos bancos e nas financeiras. Essa é a ordem de grandeza do 
aumento dos ganhos do sistema nos últimos 13 meses, renovados com a 
confirmação dos juros de 14,25% na reunião da quarta-feira 31 do Comitê de 
Política Monetária. 
A equipe de Temer deixou para a véspera da destituição da presidenta eleita 
o anúncio da extensão da política de privatizações para hospitais, creches, 
presídios e saneamento. O fracasso da iniciativa privada no saneamento 
está documentado na literatura internacional e hoje menos de 10% da 
população mundial é abastecida por sistemas controlados por particulares. 
A desestatização de presídios foi abolida oficialmente neste mês nos 
Estados Unidos, após dez anos de aplicação ruinosa na maior parte dos 
casos. A onda iniciada com a liquidação ou anúncio da entrega de ativos 
estratégicos como o pré-sal, a BR Distribuidora, a Gaspetro e a maior parte 
do metrô de São Paulo incorpora agora áreas essenciais de atendimento à 
população, em sintonia com o pretendido desmanche dos direitos sociais 
garantidos pela Constituição de 1988. 
A escalada privatizante esbarra em algumas dificuldades. “Vale a pena 
chamar a atenção para o fracasso da primeira tentativa. O leilão da 
distribuidora de energia Celg-D foi cancelado recentemente por falta de 
interessados”, destaca o economista Gabriel Galípolo, professor da PUC de 
São Paulo. 
De modo geral, projetos de infraestrutura são financiados com só 30% de 
recursos próprios dos acionistas e o restante com capital de terceiros, como 
linhas de crédito do BNDES e da Caixa Econômica Federal. “Na ausência de 
empréstimos dos bancos públicos, fica a dúvida de quem financiará projetos 
intensivos em capital e com longo prazo de maturação, em uma economia 
que sustenta uma taxa básica de juros tão elevada, com moeda não 
conversível e extremamente volátil”, chama a atenção Galípolo.  
A situação da economia mundial não ajuda o governo. O crescimento débil 
da Zona do Euro arrefeceu ainda mais em agosto e a derrapada trouxe uma 
pressão adicional para o Banco Central Europeu afrouxar a política 
monetária. A prevalência mundial de taxas de juro negativas ou ligeiramente 
positivas mostra claramente a fraqueza do consumo e do investimento, um 
sinal de estagnação por tempo indefinido e de perspectivas nada 
promissoras para as exportações.  

 
http://www.cartacapital.com.br/revista/917/economia-o-grande-

complicador?utm_content=buffer38e3c&utm_medium=social&utm_sour
ce=twitter.com&utm_campaign=buffer  
 

 

 

 

Servidores marcam marcha e podem deflagrar 
greve geral 
Na semana do dia 12 de setembro, servidores públicos de todo Brasil 

realizarão em Brasília a Jornada Nacional de Lutas em Defesa do Serviço 
Público. A atividade, que se estenderá por três dias, tem como foco 
central combater o desmantelamento iminente do funcionalismo e o 

desmonte do serviço público, impostos pelo governo golpista Michel 
Temer. 
Durante a Jornada, os servidores avaliarão a deflagração de greve geral. 

A ação contará com a presença da CUT e demais centrais e entidades 
sindicais que compõem o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasefe). 

Está na mira dos servidores a derrubada de projetos como o PLP 257/16, 
que coloca na conta dos servidores públicos das três esferas o ônus da 
renegociação das dívidas dos estados e do DF com a União; a PEC 

241/16, que prevê congelamento de investimentos públicos por pelo 
menos duas décadas; e o PLP 4567/16, que acaba com a garantia legal 
de a Petrobras ser a operadora exclusiva do pré-sal, entregando para as 

multinacionais a exploração das nossas reservas, e retirando recursos do 
petróleo para Saúde e Educação. 
Também é alvo dos servidores públicos a Lei da Mordaça, ou Lei da 

Escola Sem Partido, uma investida da direita reacionária para dar fim à 
liberdade de expressão e à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento e ao pluralismo de idéias nas escolas, 

amordaçando professores e estudantes. 
 

 

 
“Esses são apenas alguns dos temas repudiados pelos servidores, que 
também se mobilizam contra outras investidas do governo que golpeou o 
país para quitar suas dívidas com o empresariado e implementar uma 

política neoliberal de retrocesso. Não vamos aceitar o golpe de cabeça 
baixa”, afirma o dirigente nacional da CUT, Pedro Armengol. 
 

Calendário  
 

No dia 12 de setembro, segunda-feira, será instalado acampamento dos 

servidores públicos na Esplanada dos Ministérios. 
A categoria realizará no dia seguinte, 13 de setembro, terça-feira, marcha 
unificada no centro da capital federal. Horário e local da concentração 

serão acertados em reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais, agendada para a próxima terça-feira, dia 6. 
Já no dia 14, último dia da Jornada Nacional de Lutas em Defesa do 

Serviço Público, o Fonasefe realizará plenária unificada dos servidores 
federais para avaliar perspectivas de deflagração de greve geral no 
funcionalismo, com indicativo para a segunda quinzena deste mês. 

 
http://www.cutbrasilia.org.br/site/servidores-marcam-marcha-e-podem-
deflagrar-greve-geral/ 
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O DIEESE e as Centrais Sindicais iniciam, em 14 
de setembro, as etapas da 3ª Jornada de Debates 
do Setor Público. 
 
Brasília:  
14 de setembro, às 14h30, no auditório do 
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco 
Central (Sinal).  
 
Os dirigentes que quiserem participar da atividade 
devem se inscrever até 13 de setembro. 
Pelo e-mail erdf@dieese.org.br ; ou  
Pelo telefone (61) 3345-8855,  
 
Goiânia:  
15 de setembro, às 14h00, na Assembleia 
Legislativa de Goiás.  
 
Os dirigentes sindicais devem se inscrever, até 14 
de setembro. 
Pelo e-mail ergo@dieese.org.br, ou  

Pelo telefone (62) 3223-6088. 
 

Dicas 

 

Plataforma da CUT 
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3ª Jornada de Debates 
do Setor Público 

 
 

 

 
A presente publicação pretende fornecer uma “radiografia” da captura 

corporativa em alguns dos principais setores da economia brasileira no 
momento atual: alimentos, com especial destaque para o caso dos 
transgênicos (biossegurança); educação; finanças; juros; meio ambiente; 

mídia; saúde (indústria farmacêutica); segurança (indústria de armas); e 
setor imobiliário. 
Em cada um dos artigos a seguir, tentamos identificar (a) os 

mecanismos que as empresas utilizam para capturar o poder político e 
econômico em diversos setores da economia brasileira e (b) quem são 
os principais afetados por essa captura. 

Este é um documento elaborado de forma colaborativa com diversas 
organizações e indivíduos, e nossa intenção, ao compilar esses casos, é 
a de fornecer informações e subsídios para outros indivíduos e 

organizações que atuem ou desejem atuar na defesa do interesse 

público e no combate à crescente desigualdade econômica no Brasil. 

DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO EM PDF 

http://www.vigencia.org/wp-
content/uploads/2016/08/Vige%CC%82ncia_Cata%CC%81logo_FINAL-1.pdf 

Apresentamos esta publicação em meio a um 
intenso debate sobre a atuação dos 
poderes econômicos no Brasil e seu impacto 
sobre a nossa democracia. É um debate 
crucial, que deve aprofundar a análise sobre 
os efeitos estruturantes da participação política 
dos atores econômicos na economia e na 
sociedade do país: é preciso reconhecer a 
complexidade da interação Estado-empresas. 
Com este Guia Ilustrado da Privatização da 
Democracia no Brasil, o Vigência apresenta 
uma série de pictogramas e pequenos textos 
explicativos sobre um problema-chave do Brasil 
atual. Em cada uma das seções, 
tentamos identificar (a) os mecanismos 
dos quais as empresas se utilizam para 
capturar o poder político e econômico em 
diversos  setores da economia brasileira e (b) 
quem são os principais afetados por essa 
captura. 

 

Nossa intenção, ao compilar os casos a seguir, é informar o trabalho de indivíduos e 
organizações que atuem ou desejem atuar na defesa do interesse público e no 
combate à crescente desigualdade econômica no Brasil. 
A publicação fornece uma“radiografia” da captura corporativa dos principais setores 
da economia brasileira no momento atual: alimentos;biossegurança; 
educação; finanças; juros; meio ambiente; mídia; saúde; segurança; e 
setor imobiliário, com especial destaque para o caso dos transgênicos. 
A pesquisa completa que deu base a este Guia e outras informações atualizadas 
sobre estes e outros setores estão disponíveis no site do 

Vigência: www.vigencia.org. 
 

http://www.vigencia.org/artigo/guia-ilustrado-da-privatizacao-da-

democracia-no-brasil-2/  
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O que é Tuxaua? 

 
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. 
 


