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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 

Bancários aprovam em todo o país acordo com a Fenaban válido por dois anos 
 
Grande maioria das assembleias também aprova propostas específicas do Banco do Brasil, Caixa, BNB, BRB, Banpará e 
Banco da Amazônia. É o resultado da maior greve da categoria em 25 anos 

 
  A quase totalidade das assembleias realizadas nesta quinta-feira 6 em todo o país, inclusive nas 12 bases sindicais da Federação Centro 
Norte (Fetec-CUT/CN), aprovou a proposta de acordo de dois anos apresentada pela Fenaban nesta quarta, que estabelece para 2016 
reajuste de 8% mais abono de R$ 3.500, 15% na cesta-alimentação e 10% no vale-refeição e no auxílio creche-babá; e, para 2017, reajuste 
pelo INPC mais 1% de aumento real nos salários e em todas as verbas. 

A grande maioria das assembleias também aprovou o acordo específico com o Banco do Brasil, Caixa, BNB, BRB, Banpará e Banco da 
Amazônia. A proposta da Caixa foi rejeitada pelas bases de alguns sindicatos, entre elas São Paulo e Rio de Janeiro. 

As assembleias foram realizadas no 31º dia da paralisação, que a transforma na greve mais longa e também com maior índice de participação 
da categoria pelo menos desde 1992, quando os bancários conquistaram a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que garante os mesmos 

direitos a todos os trabalhadores do sistema financeiro no Brasileiro, seja de bancos públicos ou privados. 

Nesta quinta-feira, nas 12 bases sindicais da Fetec-CUT/CN foram paralisadas 1.907 agências. Foi a maior greve dos bancários da região 
região Centro Norte da história. 

“O que levou os banqueiros de volta à mesa de negociação na quarta-feira e a aumentarem a proposta foi a força dessa grande greve, em que 
os bancários mais uma vez deram uma demonstração de sua capacidade de mobilização e de unidade nacional”, afirma José Avelino, 

presidente da Fetec-CUT/CN e integrante do Comando Nacional dos Bancários. 

  

>  Veja os resultados das assembleias nas bases dos sindicatos da Fetec-CUT/CN: http://www.feteccn.com.br/noticia/quadro-de-

assembleias-da-base-da-fetec-cutcn-2016/  

> Confira aqui o quadro nacional das assembleias: http://www.contrafcut.org.br/noticias/maioria-das-assembleias-aprova-proposta-fenaban-
e-encerra-greve-nacional-4040  

  

A proposta da Fenaban que os bancários aprovaram 

˃ Reajuste de 8% e abono de R$ 3.500,00 em 2016. 

˃ Reposição integral da inflação (INPC/IBGE) mais 1% de aumento real em 2017 para os salários e todas as verbas. 

  

PLR 2016 

˃ PLR regra básica: 90% do salário mais R$ 2.183,53 limitado a R$ 11.713,59. Se o total ficar abaixo de 5% do lucro líquido, salta para 2,2 
salários, com teto de R$ 25.769,88 

˃ PLR parcela adicional: 2,2% do lucro líquido dividido linearmente para todos, limitado a R$ 4.367,07. 

˃ Antecipação da PLR: Primeira parcela depositada até dez dias após assinatura da Convenção Coletiva. Regra básica: 54% do salário 
reajustado em setembro de 2016, mais fixo de R$ 1.310,12, limitado a R$ 7.028,15 e ao teto de 12,8% do lucro líquido - o que ocorrer primeiro. 
Parcela adicional equivalente a 2,2% do lucro líquido do primeiro semestre de 2016, limitado a R$ 2.183,53. 

  

PLR 2017 

˃ Para PLR e antecipação da PLR continuam as mesmas regras, com reajustes dos valores fixos e limites pelo INPC/IBGE de setembro/2016 

a agosto/2017, acrescido de aumento real de 1%, com data de pagamento de pagamento final até 01/03/2018. 

 
Pisos 2016 

˃ Piso portaria após 90 dias: R$ 1.487,83. 

˃ Piso escritório após 90 dias: R$ 2.134,19. 

˃ Piso caixa/tesouraria após 90 dias: R$ 2.883,01 (salário mais gratificação, mais outras verbas de caixa). 

 
 
 

http://www.feteccn.com.br/noticia/quadro-de-assembleias-da-base-da-fetec-cutcn-2016/
http://www.feteccn.com.br/noticia/quadro-de-assembleias-da-base-da-fetec-cutcn-2016/
http://www.feteccn.com.br/noticia/quadro-de-assembleias-da-base-da-fetec-cutcn-2016/
http://www.contrafcut.org.br/noticias/maioria-das-assembleias-aprova-proposta-fenaban-e-encerra-greve-nacional-4040
http://www.contrafcut.org.br/noticias/maioria-das-assembleias-aprova-proposta-fenaban-e-encerra-greve-nacional-4040
http://www.contrafcut.org.br/noticias/maioria-das-assembleias-aprova-proposta-fenaban-e-encerra-greve-nacional-4040
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Vales e Auxílios 2016 

˃ Auxílio-refeição (reajuste de 10%): R$ 32,60. 

˃ Auxílio-cesta alimentação e 13ª cesta (reajuste de 15%): R$ 565,28. 

˃ Auxílio-creche/babá (filhos até 71 meses): R$ 434,17 (reajuste de 10%). 

˃ Auxílio-creche/babá (filhos até 83 meses): R$ 371,43 (reajuste de 10%). 

˃ Gratificação de compensador de cheques: R$ 165,65. 

˃ Requalificação profissional: R$ 1.457,68. 

˃ Auxílio-funeral: R$ 978,08. 

˃ Indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto: R$ 145.851,00. 

˃ Ajuda deslocamento noturno: R$ 102,09. 

˃ Vale-Cultura, valor de R$50,00, mantido até 31/12/16. 

2017 - Os valores vigentes em 31/08/2017 serão reajustados pelo INPC/IBGE de setembro/2016 a agosto/2017, acrescido de aumento real de 1%. 

 
Veja as propostas específicas do  

 
Banco do Brasil: http://www.feteccn.com.br/noticia/comando-nacional-dos-bancarios-orienta-aceitacao-da-proposta-do-banco-do-brasil/ 
 
Caixa Econômica Federal: http://www.feteccn.com.br/noticia/caixa-apresenta-nova-proposta-e-comando-orienta-aprovacao-nas-assembleias-
desta-quinta-6/  
 
 BNB: http://www.feteccn.com.br/noticia/banco-do-nordeste-apresenta-proposta-especifica-e-comando-nacional-orienta-aprovacao/  
 
BRB: http://www.feteccn.com.br/noticia/propostas-especificas-brb-2016/  
 
Banpará: http://bancariospa.org.br/wp3/wp-content/uploads/2016/10/Proposta-Banpar%C3%A1-03.10.20161.pdf  
 
Banco da Amazônia: http://bancariospa.org.br/wp3/wp-content/uploads/2016/10/Proposta-BASA.pdf  

 
 
http://www.feteccn.com.br/noticia/bancarios-aprovam-em-todo-o-pais-acordo-com-a-fenaban-valido-por-dois-anos/  

http://www.feteccn.com.br/noticia/comando-nacional-dos-bancarios-orienta-aceitacao-da-proposta-do-banco-do-brasil/
http://www.feteccn.com.br/noticia/comando-nacional-dos-bancarios-orienta-aceitacao-da-proposta-do-banco-do-brasil/
http://www.feteccn.com.br/noticia/caixa-apresenta-nova-proposta-e-comando-orienta-aprovacao-nas-assembleias-desta-quinta-6/
http://www.feteccn.com.br/noticia/caixa-apresenta-nova-proposta-e-comando-orienta-aprovacao-nas-assembleias-desta-quinta-6/
http://www.feteccn.com.br/noticia/caixa-apresenta-nova-proposta-e-comando-orienta-aprovacao-nas-assembleias-desta-quinta-6/
http://www.feteccn.com.br/noticia/banco-do-nordeste-apresenta-proposta-especifica-e-comando-nacional-orienta-aprovacao/
http://www.feteccn.com.br/noticia/banco-do-nordeste-apresenta-proposta-especifica-e-comando-nacional-orienta-aprovacao/
http://www.feteccn.com.br/noticia/propostas-especificas-brb-2016/
http://www.feteccn.com.br/noticia/propostas-especificas-brb-2016/
http://bancariospa.org.br/wp3/wp-content/uploads/2016/10/Proposta-Banpar%C3%A1-03.10.20161.pdf
http://bancariospa.org.br/wp3/wp-content/uploads/2016/10/Proposta-Banpar%C3%A1-03.10.20161.pdf
http://bancariospa.org.br/wp3/wp-content/uploads/2016/10/Proposta-BASA.pdf
http://bancariospa.org.br/wp3/wp-content/uploads/2016/10/Proposta-BASA.pdf
http://www.feteccn.com.br/noticia/bancarios-aprovam-em-todo-o-pais-acordo-com-a-fenaban-valido-por-dois-anos/
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Pré-sal: Congresso libera multinacionais para explorar sem a Petrobras 
 

O texto-base foi aprovado por um placar de 292 votos a favor, 101 contrários e uma abstenção. Ainda há emendas a serem 
analisadas  
  

André Barrocal 
 

“Ninguém sabe que o pré-sal é tão rico”, disse Eike Batista à 
Operação Lava Jato. Pois agora os estrangeiros vão poder se 
esbaldar em uma típica riqueza natural brasileira como fizeram 
com o pau-brasil no passado. A lei que libera as multinacionais 
para explorar o pré-sal sem a Petrobras está prestes a ser 
referendada pelo Congresso. Já passou no Senado e, nesta 
quarta-feira 5, teve o seu texto-base aprovado na Câmara por 292 
votos a favor, 101 contrários e uma abstenção. 
 
Ainda há trechos específicos para ser analisados. A votação deles 
deve ocorrer na próxima semana, mas sem alterar a essência do 
projeto: a liberação para a participação estrangeira. Após isso, a 
lei segue para a sanção presidencial. 
 
Iniciada por volta das 15 horas, a sessão foi marcada por intensa 
troca de ofensas entre governistas e a oposição. Nas galerias, um 
grupo de manifestantes ligado à Federação Única dos Petroleiros 
(FUP) gritou em coro "entreguistas" e "golpistas" durante a 
votação. Parlamentares que defendem a proposta, por sua vez, 
reagiram com insultos, chamando os manifestantes de "ladrões". 
 
O pré-sal foi descoberto pela Petrobras em 2007, graças à 
tecnologia, desenvolvida pela empresa, de extração em águas 
ultra-profundas, que podem chegar a sete quilômetros. Trata-se 
de uma das maiores reservas de petróleo encontradas nas últimas 
décadas no planeta, a colocar o Brasil na elite mundial dos 
produtores.  
 
Pela atual Lei do Pré-Sal, aprovada no fim do governo Lula, em 
2010, a exploração precisava ser feita sempre com a presença da 
Petrobras. Da produção total, no mínimo 30% pertenceriam à 
brasileira. Com a mudança, a companhia poderá escolher se 
participa ou não da extração em campos futuramente leiloados 
pela Agência Nacional do Petróleo.  
 
O presidente da companhia, Pedro Parente, defende abrir 
caminho às multinacionais. Acha “importante para o País que a 
Petrobras não seja obrigada a participar de todos os campos”. Em 
julho, ele vendeu para uma estatal da Noruega a fatia da 
Petrobras (66%) em um campo que deve entrar em operação em 
2020. Negócio selado a preço contestado, por ser baixo. 
 

  
 
Para Parente, houve “endeusamento” do pré-sal. A julgar pelo 
depoimento de Batista à Lava Jato, um endeusamento com razão 
de ser. Segundo ele, o custo de produção no pré-sal é de 7 
dólares por barril, informação de um amigo que comandou uma 
sócia da Petrobras no primeiro campo do pré-sal. O custo médio 
das multinacionais pelo mundo é o dobro, segundo a Petrobras.  

 

 
Apesar de a lei aprovada dar o direito de escolha à Petrobras, é 
improvável que a empresa opte por participar da exploração de pré-
sal em leilões realizados no governo Temer. E não só devido à 
posição de Parente.  
 
Temer é a favor da livre acesso por parte das multinacionais e conta 
com os investimentos delas para estimular o crescimento do País. Em 
viagem aos Estados Unidos em setembro, o peemedebista reunira-se 
com investidores e prometera que em “brevíssimo tempo” mudariam 
as regras do jogo, e a exploração do pré-sal seria liberada ao capital 
estrangeiro.  
 
A lei nasceu de uma proposta feita no Senado pelo ministro das 
Relações Exteriores, o tucano José Serra, em 2015. Tinha sido 
aprovada pelos senadores no início deste ano. Nesta quarta-feira 5, 
foi votada pelos deputados sem alterações, daí ter ido direto à sanção 
presidencial. 
 
O relator do projeto na Câmara foi José Carlos Aleluia (DEM-BA). 
Todos os partidos aliados do governo Temer foram favoráveis à 
aprovação. E todos os de oposição, ficaram contra. 
 
 
http://www.cartacapital.com.br/politica/congresso-libera-
multinacionais-para-explorar-sem-a-petrobras 
 

 
 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1034394223340001&set=a
.227286257384139.47599.100003082996071&type=3&theater  

 

http://www.cartacapital.com.br/autores/andre-barrocal
http://cartacapital.com.br/politica/eike-batista-ninguem-sabe-que-o-pre-sal-e-tao-rico
http://cartacapital.com.br/especiais/operacao-lava-jato
http://cartacapital.com.br/economia/o-pre-sal-e-nosso
http://cartacapital.com.br/revista/914/a-liquidacao-do-futuro
http://cartacapital.com.br/economia/a-petrobras-transcende-governos-e-assunto-de-estado
http://www.cartacapital.com.br/politica/congresso-libera-multinacionais-para-explorar-sem-a-petrobras/galeria-da-camara
http://cartacapital.com.br/politica/tirar-a-petrobras-do-pre-sal-e-rifar-o-futuro-do-pais
http://cartacapital.com.br/politica/tirar-a-petrobras-do-pre-sal-e-rifar-o-futuro-do-pais
http://www.cartacapital.com.br/politica/congresso-libera-multinacionais-para-explorar-sem-a-petrobras
http://www.cartacapital.com.br/politica/congresso-libera-multinacionais-para-explorar-sem-a-petrobras
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1034394223340001&set=a.227286257384139.47599.100003082996071&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1034394223340001&set=a.227286257384139.47599.100003082996071&type=3&theater
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Opinião 

A Proposta de Emenda Constitucional 241 estabelece uma regra de teto para os 
gastos primários do governo federal. A regra é simples: os gastos primários (saúde, 
educação, saneamento básico etc.) de cada ano somente poderão aumentar de 
acordo com a inflação passada (medida pela variação do IPCA acumulada em 12 
meses até junho do ano anterior). 
A regra valerá pelos próximos 20 anos e sugere que poderá realizar mudanças 
econômicas benéficas. Mas, trará, de fato, muitas dificuldades para a sociedade. 
Desmontará o Estado brasileiro em todas as áreas. Vejamos algumas das 
promessas, a partir de trechos extraídos do texto da PEC: 
1) “Reverter, no horizonte de médio e longo prazo, o quadro de agudo desequilíbrio 
fiscal em que nos últimos anos foi colocado o Governo Federal”. 
O déficit público orçamentário (ou nominal), desde 2004, sempre esteve em 
patamar aceitável. O que houve foi um aumento preocupante desse déficit no ano 
de 2014 (para 6,07% do PIB). Contudo, suas causas são conhecidas: o pagamento 
exorbitante de juros da dívida pública devido às elevadas taxas Selic (502 bilhões 
de reais), as exageradas desonerações tributárias das atividades empresariais 
(perda de mais de 100 bilhões) e a fraca arrecadação em decorrência do baixo 
crescimento (aumento do PIB de apenas 0,1%). 
O quadro fiscal de desequilíbrio agudo ocorreu somente no ano de 2015 quando 
foram adotadas medidas severas de cortes de gastos públicos (que provocaram 
uma grave recessão de 3,8% do PIB, com queda da receita de 3% em termos 
reais). Em 2015, sob uma política de austeridade fiscal conjugada com gastos 
descontrolados de juros referentes à dívida pública (aumento dessas despesas foi 
de 62% em relação à 2014 enquanto a inflação do ano foi de 10,67%), o déficit 
orçamentário saltou, então, para um patamar inaceitável de 10,34% do PIB. 
Nossas dificuldades fiscais advêm dos exagerados pagamentos de juros da dívida 
pública que decorrem das elevadas taxas Selic que são praticadas pelo Banco 
Central. E para conter esse desperdício de recursos públicos, a PEC nada propõe. 
Muito pelo contrário, esse é único gasto do governo que não está limitado pelas 
regras da PEC 241. 
2) “Recolocar a economia em trajetória de crescimento, com geração de renda e 
empregos” ou “numa perspectiva social, a implementação dessa medida 
alavancará a capacidade da economia de gerar empregos e renda...”. 
Não é explicado COMO a economia pode crescer a partir de um freio nos gastos 
públicos do governo federal. O crescimento de uma economia tem que ocorrer 
necessariamente pelo crescimento do consumo ou do investimento privado ou das 
exportações (menos às importações) ou dos gastos do governo (inclusive seus 
investimentos). 
Qualquer desses canais pode influenciar os demais. As exportações estão se 
enfraquecendo porque o Banco Central está deixando o câmbio se valorizar. E a 
contenção de gastos públicos indicado na PEC terá efeito negativo sobre o 
consumo e o investimento privado. Portanto, não há nexo com a teoria econômica 
nem com a realidade entre a contenção de gastos públicos (proposta na PEC) e 
uma possível trajetória de crescimento da economia (prometida na PEC). 
3) A PEC 241 objetiva eliminar a suposta raiz do problema fiscal: “a raiz do 
problema fiscal do Governo Federal está no crescimento acelerado da despesa 
pública primária”. 
O crescimento de gastos públicos acima ou abaixo da inflação não significa 
absolutamente nada. O aumento real dos gastos públicos não implica 
necessariamente piora dos resultados das contas públicas ou melhoria na 
qualidade de vida da população. Bem-estar social e organização fiscal dependem 
de outros fatores, por exemplo, aumento da arrecadação, crescimento 
populacional, despesas com o pagamento de juros da dívida pública e demandas 
sociais. 
Gastos públicos devem crescer (ou decrescer) em função da arrecadação do 
governo, de sua capacidade de  endividamento saudável e das necessidades da 
sociedade. A raiz do déficit público brasileiro, ou seja, a sua principal causa é o 
pagamento de juros da dívida pública devido às altas taxas Selic praticadas pelo 
Banco Central. E não o excesso de gastos primários. Nos últimos cinco anos 
(2011-2015), a despesa com o pagamento de juros cresceu 111,8%, enquanto a 
inflação do período foi de 39,4%. 
4) A PEC 241 pretende criar as condições para a redução das taxas de juros: 
“certamente a contenção do crescimento do gasto primário, em uma perspectiva de 
médio prazo, abrirá espaço para a redução das taxas de juros, seja porque a 
política monetária não precisará ser tão restritiva, seja porque cairá o risco de 
insolvência do setor público”. 
Diferentemente do que é argumentado, o Banco Central não alega que não reduz a 
taxa de juros Selic devido à política de gastos do governo federal 
O argumento do BC é a necessidade do controle da inflação. É o que é dito nos 
documentos oficiais. 
O outro argumento lunático é que a taxa de juros Selic poderá cair porque haverá 
redução do risco de insolvência do setor público. Entretanto, não há nenhuma 
relação entre taxa de juros Selic e grau de insolvência do setor público 
(considerando os atuais patamares da Selic). 
 
. 

Os credores do governo federal sabem que o risco de insolvência do setor público 
é desprezível, que o governo sempre honra com os seus compromissos - em 
detrimento inclusive de áreas sensíveis como saúde e educação. 
 
Os credores aceitam os atuais 14,25% ao ano de juros como remuneração para a 
aquisição de mais títulos, mas aceitariam 13,25%, 12,25%, 11,25% etc. Nós não 
sabemos qual é o piso de taxa de juros capaz de rolar (ou não) a dívida pública 
porque nunca arriscamos conhece-lo. Se tivéssemos realizado uma redução 
significativa da taxa de juros Selic, poderíamos conhecer a relação entre piso de 
juros e risco de carregamento de títulos públicos. 
Mesmo quando a presidente Dilma decidiu reduzir a taxa Selic no ano de 2012, os 
“gritos” não eram que títulos não seriam comprados àquela taxa devido ao risco de 
insolvência do setor público, mas sim que a inflação era alta e descontrolada 
(associado ao blá-blá-blá que “taxa de juros não se reduz por decreto”). 
O desmonte do Estado brasileiro 
Para além das promessas, de certo, temos: haverá um desmonte geral do Estado 
brasileiro e, especialmente, de suas políticas e programas sociais. A defesa da 
PEC 241 de que haverá uma queda na relação dos gastos primários do governo 
como proporção do PIB é vazia. Isso em si pode não melhorar nem piorar os 
resultados fiscais. E mais ainda, essa proporção (gastos primários do 
governo/PIB) quando varia (para mais ou para menos) não necessariamente 
melhora ou piora a vida do cidadão. 
A relação gastos primários/PIB mostra tão somente a capacidade que o governo 
tem de minimizar desacelerações e de evitar booms da economia. Quanto maior 
essa razão maior é capacidade do governo de regular as variações do ciclo 
econômico. 
O que é decisivo para a vida do cidadão é o gasto público real per capita em cada 
área de atuação do Estado. Afora o desperdício de qualquer natureza, quanto 
maior o gasto real por cada indivíduo (ou para cada cidadão) maior será a 
qualidade potencial do benefício de cada área de atuação do Estado. 
Esse é o pecado letal da PEC 241. Não é que ela possibilita a redução da razão 
gasto primário/PIB. Aliás, essa relação poderá até aumentar se houver, como é 
provável, prolongamento do ciclo recessivo ou estagnacionista. 
A PEC obrigatoriamente reduzirá o gasto real per capita porque tais gastos estão 
congelados por 20 anos. E projeções do IBGE indicam que haverá crescimento 
populacional nas próximas décadas. Sendo assim, vale a seguinte comparação. 
O gasto per capita real aumentou, nos últimos 10 anos, 44% na área da saúde e 
102%, na educação. Com a PEC 241, teremos nos próximos 10 anos uma queda 
de 6% nesses gastos tanto na saúde quanto na educação. 
Outros números merecem ser enfatizados. Se a PEC 241 estivesse em vigor nos 
últimos dez anos, o investimento federal em educação teria sido de 31,5 bilhões 
de reais, em 2015, mas foi de 103,8 bilhões. Na saúde, teria sido de 65,2 bilhões 
de reais, mas foi de 102,1 bilhões. 
Além disso, o orçamento da Previdência teria sido comprimido nos últimos anos. O 
resultado teria sido que o valor do benefício médio seria aproximadamente 40% 
menor do que é hoje. E, portanto, teria sido impossível ter tido o valor do salário 
mínimo como piso dos benefícios da Previdência, já que 70% dos beneficiários do 
sistema recebem o piso. 
Esta é a PEC do desmonte do Estado brasileiro em todas as áreas. Saúde e 
educação são exemplos bem ilustrativos, mas todas as áreas serão atingidas: 
segurança pública, saneamento básico, cultura, defesa nacional, assistência social 
etc. Sobrarão recursos apenas para o governo fazer o chamado superávit 
primário, isto é, dinheiro poupado para ser transferido para banqueiros e rentistas 
pela via do pagamento de juros da dívida pública. 
O Brasil retornará ao modelo concentrador de renda e de exclusão social. 
 
*Lindbergh Farias é senador pelo PT do Rio de Janeiro. 
 
http://www.cartacapital.com.br/politica/lindbergh-farias-as-promessas-da-pec-241-
e-o-desmonte-do-estado  
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As promessas da PEC 241 e o desmonte do Estado 
Com o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, o Brasil retornará ao modelo concentrador de renda e de exclusão social  
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Primeiro foram uns manifestantes. 
 
A Polícia Militar de São Paulo deteve 26 jovens antes de uma 
manifestação contra o governo Michel Temer na capital paulista no dia 6 
de setembro. De acordo com o governo estadual, os adultos foram 
indiciados por associação criminosa, formação de quadrilha e corrupção 
de menores. Um juiz mandou soltar a todos, dizendo que não 
estamos mais em uma ditadura para prender alguém com o objetivo 
de simples averiguação. 
 
Mas não me importei com isso. Eu não era manifestante. 
 
Depois atacaram alguns jornalistas. 
 
Irritado ao ter sua decisão criticada, o desembargador Ivan Sartori – um 
dos responsáveis por anular o júri do Massacre do Carandiru, que 
defendeu a absolvição dos policiais por acreditar que a morte de 111 
presos ocorreu em ''legítima defesa'' – sugeriu que a imprensa de São 
Paulo recebe dinheiro do crime organizado. Isso ocorre pouco depois do 
fotógrafo Sérgio Silva ter sido considerado pela Justiça do Estado de São 
Paulo o único culpado por ser atingido por uma bala de borracha e perdido 
o olho esquerdo. O disparo partiu da Polícia Militar, cuja repressão a um 
protesto pela redução na tarifa dos transportes públicos, no dia 13 de 
junho de 2013, deixou um rastro de manifestantes e jornalistas feridos. 
 
Mas não me importei com isso. Eu também não era jornalista. 
 
Então, foram os direitos dos mais pobres. 
 
O governo Temer, com o apoio de empresários, está tentando mudar a 
Constituição para impedir que investimentos públicos cresçam além da 
inflação. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, que conta com 
apoio no Congresso Nacional, causará impactos em áreas como educação 
e saúde. Afinal, para tornar o ensino digno e acabar com as filas nos 
hospitais será necessário muito mais dinheiro. O governo federal tem 
apresentado medidas para combater a crise econômica que afetam a 
qualidade de vida dos mais pobres, mas não inclui ações como o aumento 
dos impostos dos mais ricos ou a taxação de dividendos vindos de 
empresas. 
 
Mas não me importei com isso. Eu também não era pobre. 
 
Aí, calaram alguns estudantes. 
 
O Ministério da Educação vai implementar uma reforma do Ensino Médio 
por meio de uma Medida Provisória e não por um processo que deveria 
congregar Congresso Nacional e a sociedade. Com isso, ignora milhões 
de profissionais de educação, militantes que participam dos inúmeros 
fóruns e instâncias de educação no país e alunos que ocupam escolas em 
busca de uma voz. Ninguém nega que debater essa etapa de ensino é 
urgente, pois o desempenho é sofrível, o currículo é desinteressante e a 
evasão, monstruosa. Mas o governo preferiu silenciar o debate, baixando 
um “cumpra-se”, aplicando um novo modelo questionável e fora da 
realidade. 
 
Mas não me importei com isso. Eu também não sou mais estudante. 
 
Em seguida levaram alguns cortadores de cana e pedreiros. 
O governo federal propôs uma Reforma da Previdência que estabelece 
uma idade mínima de até 65 anos para se aposentar, apontando que isso 
é a única saída para evitar que o país quebre. Com a mudança na 
expectativa de vida e na estrutura do mercado de trabalho do país é 
natural que se discutam mudanças na Previdência. Mas a mudança na lei 
está sendo conduzida a toque de caixa e sem o devido debate público. De 
acordo com alguns sindicatos, quem mais vai sofrer são os que começam 
a trabalhar muito cedo e atuam em atividades braçais, usando força física, 
e que, por isso, morrem antes do resto da população. 
 
 

Artigo 
 

Mas não me importei com isso. Eu também não era cortador de cana, nem 
pedreiro. 
 
Depois ignoraram a Constituição. 
 
A maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta quarta (5), que réus 
condenados pela Justiça podem ser presos a partir de sentença em segunda 
instância. Contudo, a Constituição Federal prevê o princípio da presunção da 
inocência, portanto, o direito à liberdade enquanto houver direito a recurso. 
Ou seja, quem não contar com uma boa banca de advogados para garantir 
um Habeas Corpus, vai para a cadeia. No final do ano passado, o STF havia 
decidido que é permitida a invasão de domicílio à noite para a realização de 
busca e apreensão se a autoridade policial tiver ''fundadas razões'' para 
suspeitar da prática de um crime. A Constituição Federal demanda ordem 
judicial prévia para a invasão de domicílio. Como afirmou Eloísa Machado, 
professora da FGV Direito SP, arrombar a porta de um barraco continuará a 
ser bem mais fácil do que arrombar a porta de uma mansão. 
 
Mas não me importei com isso. Porque não preciso da Constituição. 
 
Agora estão me levando. 
 
Mas já é tarde. Porque não me preocupei com ninguém. 
 
(Brecht, Maiakovski e Niemöller. E John Donne, poeta e pregador inglês, 
citado em ''Por Quem os Sinos Dobram'', de Ernest Hemingway. Ao defender 
que a morte de qualquer homem nos diminui, pois somos parte da 
humanidade, ele afirmou: nunca procure saber por quem os sinos dobram. 
Pois eles dobram por ti.) 

 
*Jornalista e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Cobriu 
conflitos armados em diversos países e o desrespeito aos direitos humanos no 
Brasil. Professor de Jornalismo na PUC-SP, foi pesquisador visitante do 
Departamento de Política da New School, em Nova York (2015-2016), e professor 
de Jornalismo na ECA-USP (2000-2002). É diretor da ONG Repórter Brasil e 
conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de 
Escravidão  
 
 
 

http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/10/06/primeiro-o-governo-
levou-os-direitos-dos-pobres-mas-nao-me-importei/ 
 

No caminho com Maiakovski  
(Eduardo Alves da Costa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeiro, o governo levou os direitos dos pobres. Mas não me importei… 
Leonardo Sakamoto* 
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 Derrota nas eleições é continuidade de roteiro golpista, mas exige autocrítica 

 

Para Roberto Amaral, esquerda tem de fazer uma política de frente ou 'ela se suicidará'. Raimundo Bonfim destaca que desgaste 
é preparado desde 2005. 

Eduardo Maretti  

 

  “A realidade mostra que ou a esquerda brasileira faz uma política de 
frente ou ela se suicidará.” A opinião é do cientista político Roberto 
Amaral, ex-presidente histórico do PSB, diante da clara percepção 
de que a derrota da esquerda nas eleições municipais foi 
considerável. O resultado de São Paulo, onde João Doria (PSDB) 
venceu sem precisar de segundo turno, é emblemático. 
  
“A esquerda precisa se sentar e fazer uma avaliação desse pleito. 
Por exemplo, o papel de Luciana Genro (Psol) em Porto Alegre. Não 
se elegeu, não foi ao segundo turno, não fez grande campanha, mas 
(com seus votos) tirou Raul Pont (PT) do segundo turno”, avalia. 
Essa avaliação não se aplica a São Paulo, onde alguns setores 
progressistas defenderam uma aliança entre o prefeito Fernando 
Haddad (PT) e Luiza Erundina (Psol) ainda no primeiro turno. 
  
“A Erundina teve 4% dos votos em São Paulo. A Luciana Genro teve 
12% em Porto Alegre”, lembra Amaral, coordenador da Frente Brasil 
Popular (FBP). Pont (com 117.225 votos) e Luciana (86.352) tiveram 
juntos mais de 203 mil votos, enquanto o segundo colocado na 
eleição, Sebastião Melo (PMDB), obteve pouco mais de 185 mil. 
  
A derrota de Haddad, sobretudo, foi a mais emblemática. “Houve um 
refluxo, uma queda, uma inflexão eleitoral do PT no plano nacional, 
mas, especialmente, em São Paulo. Além da derrota ser dura 
numericamente, ela é acachapante na cidade. É um fato inédito, 
sem precedentes.” 
 
 
Amaral soma a São Paulo “o péssimo desempenho (da esquerda) 
em Minas Gerais”, onde o candidato do senador Aécio Neves, João 
Leite (PSDB), foi ao segundo turno liderando a disputa. "Trocando 
em miúdos, tivemos dois vencedores. Alckmin, o grande vencedor 
nacionalmente, dentro do PSDB, onde ele derrota (José) Serra, e 
Aécio, em Belo Horizonte.” 
 
Autocrítica 
 
Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos 
Populares e também da FBP, concorda com Roberto Amaral sobre a 
necessidade de uma atuação da esquerda em frente. “Temos que 
fazer uma política de frente não só no sentido partidário, mas 
envolvendo os movimentos sociais. O desafio é que, para além da 
disputa eleitoral, temos que fazer a disputa de hegemonia na 
sociedade. A esquerda, e o PT especialmente, têm que fazer um 
balanço muito real de uma política de alianças dos últimos 13 anos. 
Vimos por exemplo que os partidos que estavam coligados com o 
PT, quando viram que a mídia e a direita desencadearam um 
processo de ataque, saíram fora. O PT ficou quase sem alianças 
nas capitais e cidades médias. Precisamos fazer um balanço 
profundo, para iniciar um novo ciclo de construção da esquerda”, diz 
Raimundo. 
  
Mas essa autocrítica, destaca o dirigente, não pode ocultar o fato de 
que o resultado das eleições municipais deste domingo (2) é 
também “uma continuidade do roteiro traçado pela direita: golpe 
midiático, jurídico empresarial e também eleitoral”. Para Raimundo, 
o desgaste da esquerda e do PT vinha sendo preparado, em relação 
ao país inteiro, desde 2005, com o “mensalão” e passando pelo 
processo de impeachment Dilma Rousseff. 

 

Mas é fato que a esquerda precisa avaliar os erros que cometeu 
no processo. “Afastar-se das bases, dos movimentos sociais, 
não ter feito as reformas necessárias, como a política, foram 
alguns”, afirma Raimundo. “Ter acreditado só na figura de Lula 
também, embora ele seja o maior líder popular do país e da 
América Latina. Mas é muito mais fácil você descaracterizar e 
fazer o linchamento de uma figura do ponto de vista individual 
do que desmontar um processo coletivo e enraizamento social.” 
  
Pontos positivos 
 
 
Apesar de tudo, Roberto Amaral cita pontos positivos nas 
eleições. A ida de Marcelo Freixo (Psol) contra Marcelo Crivella 
(PRB) ao segundo turno no Rio de Janeiro. “No Rio, houve uma 
frente que não conseguimos fazer em termos de partido, mas o 
eleitorado fez. Foi a política de frente que levou Freixo ao 
segundo turno.” 
  
Amaral destaca ainda a eleição em Recife, onde João Paulo 
(PT) disputa o segundo turno com Geraldo Julio (PSB), e 
Aracaju, capital onde a disputa será entre Edvaldo Nogueira 
(PCdoB) e Valadares Filho (PSB). 
  
Raimundo Bonfim lembra outros resultados positivos: a ida de 
Edmilson Rodrigues (Psol) em Belém ao segundo turno, contra 
Zenaldo Coutinho, do PSDB, e a vitória de Marcus Alexandre 
(PT) em Rio Branco, capital do Acre. 
 
 
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Derrota-nas-eleicoes-
e-continuidade-de-roteiro-golpista-mas-exige-autocritica/4/36931  
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A quem serve o Banco Central? 
 

Para o BC recuperar suas funções de agente democrático, é necessário amortecer a rigidez da política monetária e buscar metas de 
crescimento econômico.  

Paulo Kliass*  
 
 

 
 

A literatura é vasta em retratar e discutir o funcionamento das agências 
reguladoras em sua missão institucional no mundo contemporâneo. Esse 
modelo de organização das novas funções do Estado consolidou-se, em 
especial, no período posterior ao processo generalizado de privatização das 
empresas estatais. Em quase todos os países que optaram por esse 
processo de transferência do patrimônio público ao setor privado, a figura 
da agência reguladora se consolidou como alternativa de regulamentação, 
fiscalização e controle de áreas sensíveis do ponto de vista político, 
econômico e social. 
No caso brasileiro, vivemos a profusão de organismos que passaram a ser 
conhecidos por suas siglas, em uma verdadeira confusão de sopa de 
letrinhas. É o caso da ANP, ANEEL, ANATEL, ANVISA, ANS, ANA, 
ANTAQ, ANTT, ANAC e tantas outras que passaram a se responsabilizar 
por áreas que antes eram ocupadas por empresas ou órgãos públicos que 
ofereciam bens e/ou serviços públicos à sociedade. A crescente 
mercantilização do conjunto das relações de nossas vidas fez que com os 
antigos bens públicos fossem transformados em meras mercadorias. A 
lógica passou a ser a das regras do mercado, com preços e contratos a 
definirem as relações entre empresas fornecedoras e os usuários dos 
sistemas.  
Um dos aspectos recorrentes nos estudos de caso em todo o mundo, e 
também por aqui, diz respeito ao fenômeno da “captura” das agências pela 
lógica do capital e ao afastamento de sua missão institucional primordial, 
qual seja, a defesa dos interesses das partes mais frágeis na relação 
comercial. O comportamento das direções de tais organismos tem se 
pautado, de forma sistemática, pela defesa dos interesses das empresas 
oligopolistas que operam pelo lado da oferta e pouco se preocupam com os 
indivíduos, as famílias e demais usuários dos sistemas. Isso vale para 
derivados de petróleo, energia elétrica, telecomunicações, vigilância 
sanitária, planos de saúde, transportes de todos os tipos, água, etc. 
BC não regula o financismo. 
Ocorre que muitas vezes escapa à maioria das pessoas uma instituição da 
administração pública federal que deveria cumprir também com missão 
semelhante em sua área particular de atuação. Refiro-me ao Banco Central, 
que tem por atribuição um conjunto de incumbências típicas de uma 
agência reguladora junto ao sistema financeiro. Para além da definição da 
política monetária e creditícia, o BC deveria operar como órgão regulador e 
fiscalizador dos bancos e de suas instituições irmãs no coração do 
financismo. 
Ocorre que aquele que também é conhecido como “banco dos bancos” está 
muito longe de cumprir com tal missão de forma adequada. O fenômeno da 
captura é claro e se manifesta de forma evidente quando da nomeação de 
seus dirigentes. Do ponto de vista simbólico, nada pode ser mais 
escandaloso do que a presidência da instituição ser ocupada por um diretor 
do maior banco privado do país - Ilan Goldfajn é dirigente do Itaú-Unibanco. 
Em um passado recente, por outro lado, o então presidente internacional do 
Bank of Boston havia sido nomeado por Lula para o posto e permaneceu 8 
longos anos à frente do BC. Atualmente, o mesmo Henrique Meirelles 
ocupa o cargo de Ministro da Fazenda. 
Uma das tarefas do BC deveria ser a de controle e regulação dos ganhos 
excessivos praticados pelo punhado de grandes bancos em sua relação 
com dezenas de milhões de correntistas. É evidente o caso de assimetria 
de poder na relação comercial. Assim para além das tarifas e preços 
abusivos cobrados pelos serviços oferecidos aos correntistas, as 
instituições financeiras praticam “spreads” impressionantes em suas 
operações. O BC divulga, inclusive, de forma regular o relatório com tais 
distorções. O diferencial entre as taxas oferecidas pelos depósitos e 
aquelas cobradas pelos empréstimos é imenso. Apenas a título de exemplo, 
vale a comparação entre os 14,25% anuais da SELIC e os 475% ao ano 
cobrados nas operações com cartão de crédito. 
O órgão que deveria regular e fiscalizar fecha os olhos a essa prática 
extorsiva e faz de cara de paisagem a respeito do tema. Não determina que 
os bancos reduzam as margens de ganho absurdas e muito menos aplica 
multas ou outras punições por esse tipo de comportamento que  rompe com 
qualquer critério de modicidade ou razoabilidade. O BC se comporta 
 

como se banco comercial fosse. E esse quadro leva a situações 
inusitadas, como a fala do Presidente Lula em 2005, com uma 
interpretação completamente equivocada sobre o assunto: 
“O brasileiro não levanta o traseiro do banco, ou da cadeira, para buscar 
um banco mais barato. Reclama toda noite dos juros pagos e no dia 
seguinte não faz nada para mudar". 
Parece óbvio que não existe o menor espaço de negociação do cliente 
pessoa física com uma mega corporação do porte dos grandes agentes 
do financismo. Exatamente pela existência desse descompasso de 
poder entre as partes que o Estado mantém as agências reguladoras 
sobre setores estratégicos de nossa economia. 
Qual regulação? Qual controle? Qual fiscalização? 
Por outro lado, o BC tampouco cumpre de forma razoável seu papel de 
agente executor da política monetária e cambial. No dia 4 de outubro, o 
Presidente Goldfajn compareceu à Comissão Assuntos 
Econômicos  (CAE) do Senado Federal. Ali, repetiu pela enésima vez a 
conhecida cantilena a respeito da suposta necessidade de se manter a 
política de juros arrochada, com a SELIC em níveis estratosféricos. O 
argumento surrado do risco de retorno da inflação foi de novo utilizado 
para tentar convencer a respeito de nossa permanência com o título de 
campeão mundial da taxa de juros. 
“O Banco Central também contribuirá para a recuperação da confiança 
e, portanto, para a retomada do crescimento. A melhor forma de fazer 
isso é por meio do controle da inflação, um bem público do qual a 
sociedade brasileira não aceita mais abrir mão.” 
Por outro lado, o dirigente banqueiro demonstrou a sua disposição em 
manter a política de taxa de câmbio flutuante, bem ao espírito do 
liberalismo chinfrim que vige aqui em nossas terras. Com esse 
compromisso de atender exclusivamente aos interesses do financismo, 
o governo estende por mais tempo ainda a criminosa política de 
valorização artificial de nossa moeda frente ao dólar norte-americano e 
demais moedas do mundo. Esse fato converte-se no principal fator que 
provoca a desindustrialização do Brasil, uma vez que as indústrias que 
operam por aqui não conseguem competir com os produtos semelhantes 
no exterior e o nosso mercado interno se vê inundado de mercadorias 
importadas. 
“O Banco Central contribuirá também para a recuperação econômica 
respeitando o regime de câmbio flutuante, que tantas vezes mostrou seu 
valor no papel de estabilizador frente a choques.” 
Goldffajn termina com uma bela dose de “enrolation” para cima dos 
senadores, uma vez que todos sabem que um banqueiro privado nunca 
vai cumprir com sua missão verdadeiramente pública à frente do BC. Ele 
chega a afirmar que estão sendo tomadas medidas para reduzir o custo 
do crédito. Mero blá-blá-blá. 
“Para além da solidez, afirmo a Vossas Excelências que o Banco Central 
está centrando esforços no sentido de tornar o sistema financeiro cada 
vez mais eficiente. Estudos e iniciativas para a redução prudente e 
sustentável do custo do crédito no Brasil estão em andamento. Do 
mesmo modo, estamos preparando ações concretas com vistas à 
redução de distorções que diminuem a eficiência do sistema.” 
Ora, espero ter deixado claro pelas linhas acima que o Banco Central 
tem servido sistematicamente aos interesses da banca privada. As 
tarefas para recuperar suas funções de agente democrático, popular e 
republicano no universo financeiro passam por amortecer a rigidez da 
política monetária (SELIC reduzida), buscar metas de crescimento 
econômico (ao lado de metas de inflação) e estabelecer limites para a 
exploração do diferencial da taxa de juros de captação e de empréstimo. 
 
* Paulo Kliass é doutor em Economia pela Universidade de Paris 10 e Especialista 
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, carreira do governo federal. 

 
http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FEconomia%2FA-quem-serve-
o-Banco-Central-%2F7%2F36952 
 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u68582.shtml
http://www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Discurso_Ilan_Goldfajn_CAE_04_10_2016.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Discurso_Ilan_Goldfajn_CAE_04_10_2016.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Discurso_Ilan_Goldfajn_CAE_04_10_2016.pdf
http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FEconomia%2FA-quem-serve-o-Banco-Central-%2F7%2F36952
http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FEconomia%2FA-quem-serve-o-Banco-Central-%2F7%2F36952


 

 

 

07 de outubro de 2016 | Número 022 

 Acontecendo 

 

 

                

 

Curso de Formação de Formadores Inicial 
Módulo I – Concepção de educação na vida, no trabalho e 
no movimento Sindical 
19 a 21 de outubro de 2016 
Módulo II – Tipos de escola e pensadores da educação. 
Módulo III– Educação popular e a estratégia da CUT. 
Módulo IV – Organização da rede de formação da CUT na 
região. 
Inscrições: Até 11 de outubro (ficha de inscrições enviada 
aos sindicatos) nas CUTs estaduais 

 CUT – MT 
 

Ciclo de Debates  
“Democracia e Fortalecimento do 

Projeto Político-Organizativo da CUT” 

 
Data: 29 e 30 de outubro de 2016 
Promoção: Secretaria de Organização e 
Secretaria Geral da CUT Nacional 
e 
CUT-MT 

 
ESCOLA CENTRO-OESTE DE 

FORMAÇÃO SINDICAL DA CUT 

APOLÔNIO DE CARVALHO 

 

Reunião do Coletivo de Comunicação da CUT Brasília 

11 de outubro de 2016  
14h00 

 

 
Reunião do Coletivo Nacional da Frente Brasil Popular 

 
10 de outubro, de 09h00 às 17h00 
 
Centro de Formação Sagrada Família  
Rua Padre Marchetti, 241 - Ipiranga, São Paulo 
 

  

Um dos mais importantes 
pensadores marxistas brasileiros, o 
historiador Caio Prado Júnior, 
ganhou uma biografia de fôlego 
neste ano. O professor da 
Universidade de São Paulo (USP) 
Luiz Bernardo Pericás escreveu, 
pela Editora Boitempo, Caio Prado 
Júnior - uma biografia política 

  

 

 
Site explica tudo sobre a PEC 
241, a PEC da Maldade, que 
congela o futuro 

 O Comitê pela Democracia, integrado por forças 
progressistas, criou um site com tudo o que você precisa 
saber sobre a PEC 241, enviada ao Congresso pelo governo 
ilegítimo de Michel  Temer. 
O site chama-se  Não à PEC 241: 
http://naoapec241.com.br/ . 
No site há também link para uma petição contra a PEC 241: 
http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR92916  

 

 

 

Site reúne material gráfico de denúncia dos 
efeitos do capitalismo extremo no Brasil 
A http://www.vigencia.org/catalogo/ a fim de ampliar as 
discussões sobre as consequências do capitalismo e 
da privatização para a sociedade o Grupo Vigência 
reuniu em um único portal uma série de publicações 
gráficas e multimídias acerca do assunto.  
Entre os materiais disponibilizados no site está o Guia 
Ilustrado da Privatização da Democracia Brasileira, 
catálogo construído de forma colaborativa que visa 
defender o interesse público e a democracia. O guia 
explica como diversas áreas da gestão pública são 
influenciada negativamente pela privatização. 

 

http://carosamigos.com.br/index.php/cultura/7026-luiz-bernardo-pericas-lanca-biografia-de-caio-prado-junior
http://naoapec241.com.br/ 
http://naoapec241.com.br/
http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR92916
http://www.vigencia.org/catalogo/
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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. 
 


