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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 

Fetec-CUT/CN e sindicatos assinam CCT com Fenaban e acordos específicos com BB e Caixa 
 
BB deposita PLR e abono nesta sexta 14, Caixa no dia 20 e bancos privados até dia 24. Acordos com BRB e Banco da Amazônia serão 
assinados nesta sexta, com BNB na terça 18 e Banpará na quarta 

 
  A Federação Centro Norte (Fetec-CUT/CN) e os 12 sindicatos filiados assinaram nesta quinta-feira 13 em São Paulo, junto com as entidades 
sindicais de todo o país, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2016/2018 com a Fenaban e os acordos aditivos específicos com a Caixa 
Econômica Federal e com o Banco do Brasil, como resultado da maior e mais longa greve nacional da categoria em pelo menos 25 anos. 
Os acordos específicos com o Banco da Amazônia e com o BRB serão assinados nesta sexta-feira 14, respectivamente em Belém e Brasília. 
Com o BNB a assinatura do acordo está marcada para a terça-feira 18 e com o Banpará na quarta-feira 19.  
Nesta quinta, o BNB também assinou Termo de Ajuste Preliminar ao Acordo Coletivo do BNB com o Comando Nacional, em São Paulo, para 
garantir o pagamento do abono de R$ 3.500 e das diferenças salariais ainda nesta sexta-feira 14. 
O Banpará e o Banco da Amazônia já pagaram a PLR e o abono de R$ 3.500. 
 
Conquista da mobilização 
“Essa campanha nacional dos bancários foi muito difícil e só teve êxito porque os bancários, independente de serem de bancos públicos ou 
privados, mostraram sua unidade e sua força de mobilização, fazendo uma greve histórica. Particularmente na nossa região, a Centro Norte, 
onde estão as sedes de dois bancos públicos federais e dois estaduais, estivemos muito unidos e fizemos a maior paralisação da nossa 
história“, afirmou José Avelino, presidente da Fetec-CUT/CN e integrante do Comando Nacional dos Bancários, logo após assinar os 
documentos, em cerimônia realizada no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo. 
“Os bancários entraram unidos na greve e saíram dela mais unificados ainda. É essa a grande força dos bancários, que mais uma vez 
demonstraram que só a luta garante conquistas”, acrescentou Avelino. 
  
Banco do Brasil deposita PLR e abono 
O Comando Nacional cobrou da direção do BB na mesa de assinatura do acordo o pagamento da antecipação da PLR (o mesmo modelo 
semestral do ano passado) e do abono de R$ 3.500 ainda nesta quinta-feira 13. O banco disse que fará todos os esforços para antecipar o 
pagamento o máximo que puder. As diferenças dos salários e verbas retroativas a 1º de setembro serão pagas até a quinta-feira 20. E os 
auxílios até o final do mês. 
Rafael Zanon, representante da Fetec-CUT/CN na Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil e diretor do Sindicato de 
Brasília, disse após a assinatura do acordo aditivo que “A categoria bancária mais uma vez deu uma demonstração da força da sua 
mobilização e unidade nacional. Foi a greve muito forte de 31 dias em todos os Estados, mesmo numa conjuntura muito difícil, que quebrou a 
intransigência dos bancos, que queriam impor um acordo rebaixado. E ainda garantimos todas as conquistas do ano passado”.   
Mesmo com o êxito da Campanha Nacional 2016 e com o acordo válido por dois anos, Zanon avalia que será necessário os bancários 
continuem mobilizados: “A assinatura dos acordos não encerra nossa luta. Além do embate permanente pelas nossas questões específicas, 
temos o grande desafio de manter a mobilização e a unidade para resistir aos ataques que se prenunciam tanto contra o funcionalismo do 
Banco do Brasil como contra a classe trabalhadora que estão na agenda do governo federal e do Congresso Nacional”. 
  
Caixa paga no dia 20 
A Caixa Econômica Federal depositará a PLR, o abono e as diferenças salariais na quinta-feira 20. 
“Foi uma greve longa e cansativa, que fez com que as negociações avançassem, porque no começo os bancos vieram com uma posição muito 
ruim, querendo retirar direitos conquistados com muita luta. Foi a força da mobilização da categoria que conquistou os avanços”, avaliou 
Wandeir Severo, representante da Fetec-CUT/CN na Comissão Executiva dos Empregados (CEE), após a assinatura do acordo aditivo. 
 
“Importante ressaltar também que a PEC 241 já aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados impede que os trabalhadores de 
empresas públicas tenham aumento real de salário e isso já conseguimos para 2017 com o acordo válido por dois anos”, acrescentou Wandeir. 
“Por isso foi uma greve histórica. E agora teremos mais tempo para mobilizar os empregados por temas importantes como saúde, condições de 
trabalho e segurança.” 
  
Itaú, Bradesco, Santander e HSBC 
Pelos Convenção Coletiva, os bancos privados têm até o dia 24 para depositar o adiantamento da PLR e do abono. 
Os bancários do Itaú também terão direito à PCR (Participação Complementar de Resultado), como garante o acordo bianual assinado em 
2013. 
Os funcionários do HSBC receberão a mesma PLR do Bradesco. 
  
Bancários injetarão R$ 12,2 bi na economia 
Somando a PLR, o reajuste de 8% nos salários, de 15% na cesta-alimentação e 10% mais o abono de R$ 3.500, os bancários injetarão na 
economia uma soma extra de cerca de R$ 12,2 bilhões nos próximos 12 meses, segundo avaliação do Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioecomômicos). 
  
Os valores são assim distribuídos: 
• R$ 5,8 bilhões com o reajuste de 8% nos salários mais o abono. 
• R$ 5,5 bilhões com a PLR. 
• R$ 877 milhões com o reajuste acima da inflação no auxílio-refeição 

 e na cesta-alimentação 
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Segunda-feira, 10 de outubro de 2016. Muito bom dia. Este é 
mais um vídeo experimental de Outras Palavras, hoje com um 
tema especial. Vamos debater a PEC-241, que entra em votação 
na Câmara dos Deputados. Mas, para fazê-lo, convidamos você 
a examinar conosco um documento de extrema importância, 
nunca debatido claramente pela velha mídia. Trata-se do 
Orçamento da República. Ele é uma espécie de radiografia das 
políticas públicas e das ações do Estado brasileiro. Numa 
democracia verdadeira, sua análise deveria ser matéria básica 
nas escolas de Ensino Médio. No entanto, ele é tratado ou como 
um segredo, ou como um saber hermético, acessível apenas 
para notórios especialistas. É o que está acontecendo neste 
exato momento 
Aprovar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241 é o 
grande objetivo do governo Temer em 2016. Em alguns 
aspectos, este governo é mais frágil que às vezes pensamos. 
Ele já adiou para 2017 a tramitação do aumento da idade 
mínima para aposentadoria, a Contra-Reforma da Previdência. 
Ele não sabe ainda por que meios atacar os direitos trabalhistas 
e a CLT. Ele preferiu concentrar-se na PEC-241, por dois 
motivos. Primeiro, tratar de um tema menos conhecido pela 
sociedade. 
Segundo, porque por trás desta Proposta está embutida uma 
narrativa tenebrosa – e manipuladora – sobre a situação do país. 
Fala-se que estamos quebrados. Argumenta-se que a causa do 
desastre foram as políticas praticadas a partir de 2003, quando 
houve uma pequena melhora nas condições de vida da maioria. 
Conclui-se que, para nos livrarmos do pior, será necessário um 
período de sacrifícios, no qual as políticas anteriores serão 
revertidas. Ao final, garante-se, o país estará saneado e 
novamente pronto para crescer e gerar empregos. Todos estes 
argumentos são falsos, como você verá, com base nos próprios 
números oficiais e num conjunto de gráficos e tabelas. 
O argumento central do governo Temer e dos economistas 
conservadores que o apoiam é o aumento da dívida pública. 
“Um país é como uma família”, disse o ministro Henrique 
Meireles, em cadeia nacional de TV: “não pode gastar mais do 
que ganha”. De tanto viver acima de suas possibilidades, o 
Brasil estaria hoje muito endividado, a ponto de quebrar. Vamos 
examinar concretamente esta afirmação. 
O gráfico a seguir mostra da evolução da Dívida Pública 
brasileira, nos dois últimos anos. Ela realmente cresceu, 
chegando hoje a R$ 4,2 trilhões. Este número, por si mesmo, diz 
pouco. A dívida é alta? É baixa? Para mensurar melhor seu 
significado, os economistas normalmente preferem um outro 
indicador: a relação entre a dívida e o PIB. É, de fato, um dado 
melhor. Usando a analogia do ministro Meireles, o que importa, 
para uma família ou um país, não é o valor absoluto da dívida, 
mas quanto ela representa em relação aos rendimentos do 
endividado. 

 
 

 

  
 

  

Segundo este critério mais relevante, verificamos que a dívida 
manteve-se praticamente estável, de 2006 a 2014. Ficava em torno 
dos 55% do PIB, com pequenas oscilações para cima ou para 
baixo. A piora começa no segundo mandato da presidente Dilma, 
em 2015. A dívida, que havia se mantido estável por oito anos, 
sobe para 68,8% do PIB menos de um ano e meio depois, quando 
a presidente foi derrubada. Com Temer, continuou crescento: está 
hoje em 70,1% do PIB. 
Significa que o país está quebrado? É duvidoso. Nosso segundo 
gráfico compara nossa dívida atual com o que ela representava no 
final do governo Fernando Henrique Cardoso: 81% do PIB, em 
setembro de 2002. Comparemos também com outros países. Nos 
Estados Unidos, a dívida é de 101% do PIB. Na Itália, 132,7%. Na 
Zona do Euro, em seu conjunto, 90,7%. No Japão, 229,2%. Você 
ouviu falar que algum destes países – todos com dívidas muito 
maiores que a brasileira – está em situação catastrófica? Algum 
jornal ou TV já acusou o ex-presidente FHC de irresponsabilidade 
fiscal? 

 Os reais interesses por trás do discurso do país quebrado vão 
começar a aparecer agora. Qual a receita do governo Temer para 
reduzir a dívida brasileira? Cortar despesas sociais, como Saúde, 
Educação, Transportes Públicos, direitos previdenciários e em infra-
estrutura: redes de esgoto, despoluição de rios, geração de energia, 
rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. A PEC-241 estabelece uma 
medida drástica, nunca antes adotada pelo país. Se ela for 
aprovada, estes gastos ficarão congelados por vinte anos. Poderão 
ser reajustados – se tanto – apenas segundo a inflação. Não 
importa se a população crescer, ou se futuros governos quiserem 
investir mais no social. Os cinco próximos presidentes da República 
estarão condenados a viver sob congelamento. O deputado Elvino 
Bohn Gass calculou, num outro vídeo didático: as perdas poderão 
ser de R$ 703 bilhões só em três áreas: Saúde, Educação e 
Agricultura Familiar. 
Mas vamos checar se há lógica no argumento do governo, de que o 
corte de gastos sociais poderá reequilibrar as finanças públicas.  
 
Leia a matéria completa no link: 
 

http://outraspalavras.net/blog/2016/10/10/convite-
desconstrucao-da-pec-241/  

 

Convite à desconstrução da PEC-241 
Governo venceu primeira batalha para aprovar congelamento dos gastos públicos. Mas um mergulho no Orçamento da 
República desmente, uma a uma, suas teses. País não está quebrado. Gasto social cresceu, mas ainda é reduzido. PEC tira da 
Educação e Saúde, e engorda os milionários 
 

Antonio Martins  

 

http://i1.wp.com/outraspalavras.net/blog/wp-content/uploads/2016/10/161010-D%C3%ADvidaBruta-e1476142965235.png
http://i0.wp.com/outraspalavras.net/blog/wp-content/uploads/2016/10/161010-D%C3%ADvidaComparada-e1476143059730.png
http://i0.wp.com/outraspalavras.net/blog/wp-content/uploads/2016/10/161010-D%C3%ADvidaComparada-e1476143059730.png
http://outraspalavras.net/blog/2016/10/10/convite-desconstrucao-da-pec-241/
http://outraspalavras.net/blog/2016/10/10/convite-desconstrucao-da-pec-241/
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"Imposto sobre grandes fortunas renderia 100 bilhões por ano" 
 
Especialista estima que a taxação de patrimônios acima de um milhão de reais poderia render um valor equivalente ao da extinta CPMF 

 
por Renan Truffi  

 
Único dos sete tributos federais previstos nas Constituição sem regulamentação até hoje, o imposto sobre grandes fortunaspode sair do papel em 
um momento no qual o governo federal busca ampliar sua arrecadação. Vista como alternativa à esquerda, após um ajuste fiscal iniciado pela 
retirada de direitos trabalhistas, aproposta voltou à tona com o sucesso do livro do economista francês Thomas Piketty,O Capital No Século 
XXI, para quem não discutir impostos sobre riqueza é loucura. 
Mestre em Finanças Públicas e ex-secretário de Finanças na gestão da prefeita Luiza Erundina em São Paulo, Amir Khair é especialista no assunto.  
Em entrevista a CartaCapital, Khair calcula que a taxação de patrimônios poderia render aproximadamente 100 bilhões de reais por ano se 
aplicada, em uma simulação hipotética, sobre valores superiores um milhão de reais. “Quando você tem uma sociedade com má distribuição de 
riqueza, você tem uma atividade econômica mais frágil. O imposto sobre grandes fortunas (...) teria uma arrecadação semelhante àquela que tinha a 
CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira). Portanto bem acima até do ajuste fiscal pretendido pelo governo”, afirma 

CartaCapital: O livro de Thomas Piketty trouxe, mais uma vez, a 
discussão do imposto sobre grandes fortunas. Por que o senhor 
acha que essa proposta ainda é vista como uma pauta de 
esquerda, sendo que está prevista na Constituição? 
Amir Khair: Pergunta interessante essa. Por que está na 
Constituição e é uma pauta de esquerda? Talvez a Constituição 
represente uma regra de convívio social na qual a população de 
menor renda tenha um pouco mais de acesso aos bens de 
democracia. A democracia prevê um regime de maior equilíbrio 
social. Prevê um regime do governo para o povo, de interesse do 
povo. Quando você estabelece na Constituição um imposto sobre 
grandes fortunas, que no fundo, independente do nome, é um 
imposto que visa alcançar riqueza, você está contribuindo para 
uma melhor distribuição dela entre a população. Esse foi o 
objetivo dos constituintes em 1988. O que não se esperava é que 
o próprio Congresso que aprovou isso seja o Congresso a não 
aprovar a regulamentação desse tributo. E a razão é muito 
simples. Por que o Congresso não aprova? Porque os 
congressistas quase sem exceção seriam atingidos por essa 
tributação. Quando eles são atingidos, eles não aprovam 
nenhuma mudança tributária que os atinja. Essa é a razão central 
pelo fato de, ao longo de todos esses anos, não ter sido 
regulamento o imposto. 
CC: O imposto sobre grandes fortunas é o único dos sete tributos 
previstos na Constituição que ainda não foi implementado. Então 
não é só a influência dos mais ricos, mas o fato do Congresso ser 
também uma representação da camada mais rica da população? 
AK: É uma visão curto-prazista, no sentido que você estaria 
defendendo o interesse dos mais ricos, mas na essência você 
estaria prejudicando até a essência dos mais ricos. Quando você 
tem uma sociedade com má distribuição de riqueza, você tem 
uma atividade econômica mais frágil. Eu não tenho o consumo 
usufruindo no potencial que ele tem. Quando você tem o consumo 
usufruindo o potencial que ele tem, você tem mais produção, mais 
riqueza de uma forma geral e é claro que os mais ricos se 
apossam melhor dessa riqueza gerada. Quando você tem má 
distribuição de riqueza ou de renda, você tem uma atividade 
econômica mais restrita e consequentemente menos faturamento 
nas empresas, menos lucro. 
CC: Nesse início de segundo mandato, o governo Dilma optou por 
fazer um reajuste fiscal e reviu o acesso a alguns direitos dos 
trabalhadores, como o seguro-desemprego. Mas agora cogita a 
possibilidade de regulamentar o imposto sobre a riqueza. Na 
opinião do senhor, o imposto sobre grandes fortunas poderia ter o 
mesmo peso, ou até um impacto melhor, para o ajuste das contas 
do governo, sem que fosse necessário mexer nos direitos 
trabalhistas? 
AK: Se aplicado com uma alíquota média de 1% sobre aquilo que 
são os bens das pessoas, teria uma arrecadação semelhante 
àquela que tinha a CPMF (Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira), que foi extinta. E tem, portanto, um 
poder arrecadador forte. Hoje eu estimo em cerca de 100 bilhões 
de reais/ano. Portanto bem acima até do ajuste fiscal pretendido 
pelo governo. 
 

CC: Portanto, seria uma alternativa a todas essas medidas que o 
governo vem tomando desde o início do segundo mandato e que 
desagradaram trabalhadores e movimentos sociais? 
AK: Sim, eu acho que seria uma medida desenvolvimentista em 
essência porque não atinge aquilo que é essencial aos trabalhadores, 
portanto aquilo que se traduz efetivamente em consumo. Quando 
você corta direitos dos trabalhadores você corta consumo 
automaticamente. Cortando consumo, você corta faturamento e o 
lucro delas. Então você paralisa o País também ao fazer isso. Essas 
medidas que o governo está adotando, independente do fato que 
você tem que ter rigor fiscal, e rigor fiscal não se toma com essas 
medidas do governo, estão muito aquém do rigor fiscal necessário ao 
País. Essas medidas travam o crescimento. Ao travar o crescimento, 
cai a arrecadação pública. Ao cair a arrecadação pública, o objetivo 
do governo de atingir sua meta não será atingido. 
CC: Quais as consequências e como o senhor avalia a postura do 
governo de fazer corte nesses benefícios trabalhistas? 
AK: É uma atitude um pouco simplista, uma atitude que não resolve. 
Como eu falei, quando você corta na base da pirâmide social você 
diminui consumo e, portanto, diminui a própria arrecadação pública. 
Então uma coisa anula a outra, ou até pior do que anula. Pode 
acontecer como aconteceu no passado. Você tem um déficit muito 
maior das contas públicas e não resolve. O governo teria uma 
alternativa muito mais eficaz, muito mais forte, muito mais rápida, 
muito mais factível, caso reduzisse as despesas com juros. Os juros 
no ano passado corresponderam a 6% do PIB [Produto Interno Bruto] 
e isso gerou um rombo nas contas públicas. Quer dizer, o que deu um 
rombo nas contas públicas foram os juros. E o Brasil é um dos 
campeões mundiais de juros. O Brasil tem sempre sobre a questão 
fiscal um ônus de 6% do PIB, quando no mundo todo gira em torno de 
1%. Então quando você tem uma conta anormal por consequência 
dos juros, a providência mais normal, óbvia, é você atacar essa 
questão. Essa é a questão central e é fácil de atacar. Como você 
ataca? Reduzindo a Selic [taxa básica de juros]. A Selic está muito 
acima do padrão internacional, o padrão internacional das taxas 
básicas de juros é a inflação do País. Nós estamos com seis pontos 
acima da inflação na Selic. Quando você reduzir isso para a inflação 
do País, essa conta de juros cai rapidamente e, ao cair rapidamente, 
você faz um ajuste fiscal sério, para valer. Muito diferente do que o 
governo está propondo. 
 
 
Leia a entrevista completa em: 
 

http://www.cartacapital.com.br/economia/imposto-sobre-
grandes-fortunas-renderia-100-bilhoes-por-ano-1096.html  
 
 

http://www.cartacapital.com.br/autores/renan-truffi
http://cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/governo-estuda-taxar-grandes-fortunas-7692.html
http://cartacapital.com.br/revista/835/ajuste-com-cara-de-arrocho-6414.html
http://cartacapital.com.br/economia/thomas-piketty-nao-discutir-impostos-sobre-riqueza-no-brasil-e-loucura-7525.html
http://www.cartacapital.com.br/desigualdade-patrimonial-e-pior-que-a-de-renda-7561.html
http://www.cartacapital.com.br/desigualdade-patrimonial-e-pior-que-a-de-renda-7561.html
http://www.cartacapital.com.br/economia/imposto-sobre-grandes-fortunas-renderia-100-bilhoes-por-ano-1096.html
http://www.cartacapital.com.br/economia/imposto-sobre-grandes-fortunas-renderia-100-bilhoes-por-ano-1096.html
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Como deter a virada à direita? Esta é a questão que as pessoas que se 
consideram à esquerda têm se colocado há algum tempo. Ela está sendo 
lançada, de diferentes maneiras, na América Latina, em boa parte da 
Europa, nos países árabes e islâmicos, no sul da África e no sudeste da 
Ásia. A questão é ainda mais dramática porque, em muitos destes países, a 
virada segue um período em que houve uma certa guinada à esquerda. 
O problema para a esquerda são as prioridades. Vivemos num mundo em 
que o poder geopolítico dos Estados Unidos está em constante declínio. E 
vivemos num tempo em que a economia-mundo está reduzindo 
severamente os recursos dos Estados e das pessoas, a ponto de o padrão 
de vida da maior parte da população do planeta estar em declínio. Estes são 
os constrangimentos para qualquer atividade da esquerda, e é possível 
fazer pouco para superá-los. 
Surgem, de modo crescente, movimentos que denunciam a política 
tradicional e os partidos de centro. Eles pedem políticas de transformação 
radicalmente novas. Mas há dois tipos de movimentos assim, que 
poderíamos chamar de uma versão de direita e uma de esquerda. A versão 
de direita pode ser encontrada na campanha de Donald Trump à Casa 
Branca, na cruzada anti-drogas do presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, 
no Partido da Lei e da Justiça, na Polônia, e em muitos outros. Para a 
esquerda, a prioridade número um é evitar que estes movimentos controlem 
o poder de Estado. Eles são basicamente xenofóbicos e exclusionistas. 
Usarão este controle do Estado para esmagar os movimentos de esquerda. 
Ao mesmo tempo multiplicam-se, à esquerda, movimentos que se 
organizam com base em políticas radicalmente novas. Isso inclui a tentativa 
de Bernie Sanders para concorrer à presidência dos EUA pelo Partido 
Democrata; o esforço de Jeremy Corbin para que o Partido Trabalhista 
britânico reassuma seu apoio histórico a posições socialistas; o Syriza, na 
Grécia; o Podemos, na Espanha e muitos outros. Obviamente, quando tais 
movimentos parecem próximos a alcançar o poder de Estado, a direita 
(tanto a tradicional quanto a que se diz radicalmente anti-establishment) 
une-se para derrotá-los ou para forçá-los a modificar sua posição de modo 
abrupto. Foi o que aconteceu com o Syriza. 
Portanto, este esforço tem limites implícitos. Os novos movimentos de 
esqueda acabam forçados a se comportar como outra versão de um partido 
social-democrata de centro-esquerda. Isso cumpre um papel. Limita, no 
curto prazo, os ataques aos mais pobres, reduzindo danos. Mas não ajuda 
na transformação social. 
O objetivo de médio prazo, de estabelecer um novo sistema-mundo que seja 
mais democrático e igualitário, requer ação política de outro tipo. Requer 
organizar-se em toda parte, na base da sociedade, e construir alianças a 
partir de lá – mais do que a partir do poder de Estado. Este foi o segredo do 
fortalecimento recente dos movimentos anti-establishment de direita. 
Para que prevaleça, na luta que ocupará os próximos vinte ou quarenta 
anos e que definirá o sistema sucessor do capitalismo existente – agora em 
declínio definitivo – a esquerda precisará combinar uma série de politicas. 
Alianças de curto prazo, para minimizar o mal que os orçamentos restritos 
fazem aos mais pobres. Oposição duríssima ao controle do poder de Estado 
pelos movimentos anti-establishment de direita. Constante organização 
política pela base. Isso é muito difícil e exige constante clareza de análise, 
opções morais sólidas sobre o tipo de outro mundo possível que queremos 
e sabedoria tática. 
 
 

*Sociólogo americano. Estuda a formação do sistema-mundo e a divisão do 
mundo em três níveis hierárquicos: centro, periferia e semi-periferia. 
Escreveu a obra O Sistema Mundial Moderno, vol. I, II e III 
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Teoria dos Contratos: Prêmio Nobel de 
Economia, Acordo Coletivo e Defesa das 
Estatais 

 
Henrique da Cunha Almeida* 

 
O economista britânico Oliver Hart  e o finlandês Bengt 
Holmström receberam o Prêmio Nobel de Economia de 2016 por 
suas "contribuições à teoria dos contratos". 
 
O tema de estudo dos premiados talvez seja menos prestigioso 
que as grandes questões como crescimento econômico, 
desemprego ou pobreza; mas ambos tiveram o mérito de abrir 
caminho "a um fértil terreno de pesquisa fundamental”. 
 
Suas contribuições têm influenciado muitos campos, que vão 
desde a governança corporativa até o direito constitucional 
criando as ferramentas para analisar não apenas os contratos 
dos termos financeiros, mas também a alocação contratual de 
direitos de controle, direitos de propriedade e direitos de 
decisão entre as partes ajudando  a entender muitos dos 
contratos que observamos na vida real. 
 
A teoria fornece um entendimento geral de elaboração dos 
contratos. Um de seus objetivos é explicar porque os contratos 
têm várias formas e desenhos. A teoria do contrato não significa 
necessariamente fornecer respostas definitivas ou exclusivas 
para perguntas como, por exemplo, qual o melhor contrato para 
determinada situação, pois normalmente cada contrato depende 
da situação e contexto específicos. O objetivo é auxiliar na 
elaboração do contrato da melhor forma possível, moldando 
assim melhores instituições na sociedade. 
 
 Analisamos daí, por exemplo, o quão importante é o 
fechamento de um acordo coletivo dos trabalhadores e o quanto 
minucioso ele deve ser, pois servirá de diretriz e parâmetro para 
uma categoria por determinado período. Nele estão descritos 
todos os compromissos legais a serem cumpridos entre as 
partes envolvidas. Mais que isso,  reflete o esforço da 
coletividade no intuito da manutenção ou ganho de conquistas 
firmados com o empregador. 
 
Eles também nos deram novas formas de pensar sobre como os 
contratos devem ser concebidos, tanto em mercados privados 
como no âmbito das políticas públicas. Em seu trabalho acerca 
de contratos incompletos eles demonstraram que é impossível 
prever todas as eventualidades e apresentaram soluções para 
as falhas contratuais, mostrando que parte do contrato deve ter 
o direito de tomar decisões e em quais circunstâncias. A 
pesquisa estabelece as bases para a definição de políticas e 
instituições em várias áreas; serve para estudar questões como 
quais os tipos de empresas devem se fundir, o ponto de 
equilíbrio entre empréstimos e de capital, e quando as 
instituições públicas deveriam ser efetivamente públicas ou 
serem privadas. Tópico esse que foi frequente principalmente no 
governo FHC e que hoje volta à tona com o governo de Michel 
Temer que tenta desqualificar as instituições no intuito de 
passar uma falsa imagem à população para posteriormente pode 
privatizá-las.  
 
Observemos, pois, o que está acontecendo hoje na Caixa 
Econômica Federal e no Banco do Brasil. 
 
 
 
*Diretor Sindicato dos Bancários de Brasília 

  
 

Wallerstein: como deter a virada à direita 
 
Crise do capitalismo produz pobreza e dissidências ultra-conservadoras. 
Para vencê-las, central não é o poder de Estado, mas multiplicar nova 
organização a partir da base 

 
Por Immanuel Wallerstein * | Tradução: Antonio Martins 
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Há sempre alguma aleatoriedade na definição de quando começa uma crise. Podemos ver o 
início da crise política brasileira atual em 2013, com as manifestações de junho, se 
optarmos por compreender quando os conflitos políticos se tornam mais agudos a partir de 
sua expressão nas ruas. Também podemos recuar ao menos até 2008, situando a crise 
política brasileira em sua relação com a crise financeira mundial que eclodiu naquele ano, 
jogando luz assim sobre interesses que não se reduzem à política nacional. Olhando para a 
crise a partir das reações aos direitos das mulheres, uma vez que ela combina a deposição 
da primeira mulher a chegar à Presidência com misoginia (reação aberta aos direitos das 
mulheres e a sua presença na esfera pública), pode-se indicar o ano de 2009. Foi quando 
as reações à publicação do Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH-3, permitiram um 
estreitamento das alianças entre setores da igreja católica e das igrejas neopentecostais na 
política, sobretudo na agenda dos direitos sexuais e reprodutivos. Se tomarmos 2008 e 
2009 conjuntamente, temos também indícios de como foram sendo construídas as alianças 
entre o reacionarismo moral e os agentes que advogam pela redução dos direitos sociais e 
das responsabilidades do Estado, fundamentais para a realização do golpe parlamentar que 
depôs Dilma Rousseff. 
Meu ponto é que a crise, como o golpe, tem várias camadas e se organiza em diferentes 
eixos. As motivações dos atores não são idênticas, seus objetivos nem sempre são 
coincidentes. Mas convergem na conformação de um ambiente político menos democrático 
e na investida contra referências – dos direitos sociais aos direitos humanos – que foram 
balizas para as disputas políticas ao menos desde a Constituinte de 1987-88. 
Nas páginas e transmissões do jornalismo das grandes empresas, no entanto, a narrativa 
sobre a crise é bastante homogênea. Os temas predominantes são a corrupção e a crise 
econômica. A falta de sustentação e a incapacidade política de Rousseff para manter o 
apoio no Congresso foram apresentadas como um subtexto do segundo tema; teríamos um 
governo fraco para superar a crise (econômica) na direção presumida largamente, nos 
mesmos veículos, como a correta. 
Esses temas serviram para afirmar o que estaria em jogo e para desviar os olhares de 
outras disputas. As implicações sociais das diferentes posições na crise não fizeram parte 
do roteiro, embora agora emerjam na agenda do governo Temer-PSDB que é largamente 
apoiada pelos mesmos veículos: redução dos percentuais de investimento do Estado em 
direitos fundamentais via Proposta de Emenda à Constituição (PEC 241), Reforma da 
Previdência, privatizações, “revisão” do SUS, Medida Provisória do Ensino Médio, 
mudanças nas concessões ambientais para fazer do território brasileiro algo mais palatável 
aos grupos estrangeiros que poderão ser titulares de terra caso a legislação seja 
modificada, e assim por diante. 
Nos noticiários, “o mercado” aparece como sujeito e como dispositivo regulador, sem que 
seja relacionado a interesses determinados, dentro e fora do jogo político narrado. Em um 
exemplo explícito e que não foge à regra de como isso se dá, a coluna Painel da Folha de 
S. Paulo registrava, em 28 de setembro de 2016, sob o título “Engajamento”, que 
“integrantes do mercado financeiro têm auxiliado o deputado [o relator da PEC 241] na 
interlocução com a Câmara”. Na mesma coluna, no dia seguinte e agora sob o título “Em 
conjunto”, é dada a informação de que “começa no governo um movimento para priorizar a 
aprovação da nova Lei de Licenciamento Ambiental”, uma vez que “sem ela, investidores 
podem ficar reticentes em participar dos leilões das concessões”. Na coluna e nos 
noticiários, esse enquadramento aparece como se fosse natural porque outras lógicas e 
interesses são suspensos. Quem, além dos “investidores”, poderia ser considerado para se 
discutir lei ambiental? Quais argumentos e motivações, além dos deles, poderiam estar 
sobre a mesa? No caso anterior, nenhum estranhamento no fato de que “integrantes do 
mercado financeiro” trabalhem na costura de uma PEC que modificará a Constituição de 
1988, reduzindo por 20 anos os investimentos em saúde e educação e tornando ainda mais 
precários os direitos sociais no Brasil? 
Juntamente com a normalização da ação direta dos agentes de mercado, a corrupção 
permanece no centro do noticiário. 
Em crises políticas anteriores, como aquela que precedeu o golpe de 1964, a centralidade 
da corrupção também permitiu jogar luz sobre a  a política de modo que desviava o olhar 
dos interesses em jogo. A corrupção foi, então, definida como coisa da política e colada nas 
costas de alguns atores. Na crise de 1954, que culminou no suicídio de Vargas, mas teria, 
como desfecho, de fato, o golpe de 1964, o bordão da maior parte dos jornais era o “mar de 
lama que corria sob o Catete”. Contra a corrupção, seriam mobilizados valores que estariam 
acima e à parte do jogo político: lisura, transparência, honestidade. 
Na crise atual, o fluxo de informações e justificações entre o noticiário e a Operação Lava-
Jato tem sido um fator central na construção do ambiente desde 2014. Do mesmo modo que 
“o mercado” é chamado como agente que estaria fora da política – com a ação efetiva em 
nome de interesses do capital normalizada, como mostrei nos exemplos retirados da coluna 
Painel –, desde 2014 os agentes da Lava-Jato puderam ser chamados ao noticiário como 
quem, de fora da política, apontariam para ela expondo sua verdadeira face. Além da 
seletividade que cola o fenômeno da corrupção a políticos petistas, há uma leitura seletiva 
dos conflitos políticos, na qual alguns atores e posições são apresentados como 
desinteressados. 
Nas conexões entre Lava-Jato e o jornalismo feito pelas grandes empresas coloca-se 
também um desafio: não se trata, parece-me, de algo que possa ser compreendido 
lançando mão de um modelo em que um dos atores (a mídia, os juízes/promotores/agentes, 
determinados partidos políticos) instrumentaliza os demais. Parece ser necessário entender 
o conjunto de motivações e interesses em jogo e compreender sua convergência, sem 
pressupor que é necessário que coincidam inteiramente para que exista atuação em 
concerto. 
O ponto mais agudo da crise, a deposição da presidenta eleita Dilma Rousseff, ganha 
sentido nessas camadas de discurso colocados em circulação pela mídia empresarial, tanto 
quando na representação mais direta do processo de impeachment, com seus ritos e seus 
protagonistas. 
E como explicar a atuação política da mídia das grandes empresas nessa crise? Muito 
brevemente, elenco alguns problemas que acredito que seja importante levar em 
consideração: 
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1. Sua atuação em favor de determinados candidatos e grupos foi frustrada pelas 
urnas, ao menos no que se refere às eleições presidenciais recentes – 2006, 2010, 2014. 
Ao menos desde a chamada “crise do mensalão”, em 2005, o jornalismo das grandes 
empresas aposta em discursos organizados em torno de denúncias de corrupção, com foco 
no Partido dos Trabalhadores. Após a frustração com o resultado das eleições presidenciais 
de 2014, acentua-se o roteiro que identifica no governo Dilma uma incapacidade para superar 
a crise econômica. Pouco a pouco, os discursos passam a ser de normalização da exceção, 
isto é, de justificações para a interrupção do governo eleito e/ou para a deposição de Dilma 
Rousseff, com pequenas diferenças entre as empresas jornalísticas nesse percurso. 
Trata-se aqui da construção das fronteiras da controvérsia, da conformação do debate a partir 
da hegemonia ainda ativa do jornalismo empresarial. 
2. Falar da mídia é falar na trinca mídia-política-capital. 
Falei há pouco da frustração dos grupos empresariais de mídia com os resultados eleitorais. 
Se houve frustração, o que se frustrou vai além do poder de fazer valer um determinado viés 
na competição entre candidatos, tem a ver com o poder de fazer valer determinados 
interesses – políticos e econômicos, não apenas das próprias empresas de comunicação, 
mas de grupos empresariais que não identificaram no governo de Rousseff a capacidade (ou 
a vontade) de fazer valer seus interesses na forma ou no grau desejado. 
Nesse quadro, tem especial importância o contexto internacional e o modo como ele toma 
forma nos discursos midiáticos – a crise econômica e o lugar da América Latina da 
perspectiva das grandes corporações; a relação entre a crise, o contexto latino-americano e 
as tensões entre direitos sociais e níveis de exploração do trabalho. 
Trata-se aqui da incidência mais direta de grupos de interesse na esfera governamental, em 
busca de transformar seus interesses em decisões ou de evitar decisões que lhes seriam 
desfavoráveis. 
3. A hegemonia do jornalismo das grandes empresas permanece, mas não sem 
contestação. Os padrões do antagonismo precisam ser explicados, assim como o 
modo como diferentes tipos de contestação incidem sobre o próprio discurso 
midiático. 
O sistema de concessões não sofreu mudanças durante os governos do PT e a concentração 
da propriedade de mídia permanece como um ponto central. O investimento em publicidade 
também permaneceu concentrado, mas com maior diversificação. Houve investimento estatal 
por meio de anúncios em jornais e rádios de menor porte Brasil afora, em blogs e outros 
espaços de construção de discursos alternativos aos da mídia das grandes empresas. 
Quando houve cortes, em 2015, eles atingiram mais as grandes empresas e a chamada 
blogosfera foi preservada.1. O sistema de mídia se tornara, assim, um pouco mais 
fragmentado e menos homogêneo. Uma das medidas do governo Temer após a deposição de 
Rousseff foi a reorientação do investimento desses recursos: blogs e agências identificados 
como de esquerda ou alinhados ao PT perderam todo o recurso de publicidade estatal, 
reinvestido na imprensa das grandes empresas – de maio a agosto de 2016, a Folha de S. 
Paulo recebeu do Governo Federal 78% a mais de recursos do que no mesmo período em 
2016.2 
No mesmo período em que o escopo da contestação se ampliou, pela presença de espaços 
de construção alternativa de discursos e pela afirmação das redes sociais como ambiente de 
articulação e expressão política, também cresceu a presença político-midiática das igrejas, 
sobretudo das neopentecostais, que passariam a ter maior peso nas disputas e barganhas 
políticas por terem potencial para mobilizar votos entre os fiéis e contarem hoje com maior 
presença direta de suas lideranças no legislativo. Vale lembrar também que a internet – e, 
nela, as redes sociais – tem servido como base não apenas para a organização de grupos 
progressistas. Além da tradicional presença na mídia empresarial, os novos grupos de direita 
também têm se mobilizado nas redes sociais. 
Nesse quadro, a hegemonia da mídia empresarial permanece. Ela foi, sem dúvida, 
fundamental na conformação do ambiente político da crise e do golpe. O ambiente das redes 
é relevante para se compreender os novos padrões dos conflitos e controvérsias. Permite 
articulações e recursos expressivos que incidem sobre o ambiente político, ao menos 
potencialmente, mas não é um universo paralelo no qual a trinca (mídia-política-capital) não 
incidiria. Longe disso. É esse o quadro complexo que nos desafia. Sobretudo porque o golpe 
continua em curso por meio de PECs, PLs, MPs, da repressão policial, do funcionamento 
seletivo da Justiça, da proposta de censurar professores, do controle sobre a circulação de 
informações. 
 
NOTAS 
1 “Governo cortou R$ 206 milhões em publicidade da TV Globo em 2015”, Blog do Fernando 

Rodrigues. apresentaza  Federal, a Secom)pela Secretariai preservada. s aas 
mulheres1940.to das instituique sarial O artigo apresenta dados divulgados pela Secretaria de 
Comunicação Social do Governo Federal, a Secom. 
2 “Governo Temer aumenta em 78% publicidade na Folha/Uol”, DCM. O artigo sistematiza 

dados divulgados pela Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, a Secom. 
*** 
*Professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, onde edita a Revista 

Brasileira de Ciência Política e coordena o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e 
Desigualdades – Demodê, que mantém o Blog do Demodê, onde escreve regularmente. É 
autora, entre outros, de Autonomia e desigualdades de gênero: contribuições do feminismo 
para a crítica democrática (Eduff/Horizonte, 2013), Família: novos conceitos (Editora Perseu 
Abramo, 2014) e, em co-autoria com Luis Felipe Miguel, Feminismo e política: uma 
introdução (Boitempo, 2014). 

 
https://blogdaboitempo.com.br/2016/10/07/a-midia-a-crise-e-o-golpe/  
 
 
 
 
 
 

 

https://blogdaboitempo.com.br/2016/10/07/a-midia-a-crise-e-o-golpe/#_ftn1
https://blogdaboitempo.com.br/2016/10/07/a-midia-a-crise-e-o-golpe/#_ftn2
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/07/06/governo-cortou-r-206-milhoes-em-publicidade-da-tv-globo-em-2015/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/governo-temer-aumenta-em-78-publicidade-na-folhauol/
http://grupo-demode.tumblr.com/
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/feminismo-e-politica
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/feminismo-e-politica
https://blogdaboitempo.com.br/2016/10/07/a-midia-a-crise-e-o-golpe/


 

 

14 de outubro de 2016 | Número 023 

 

 

 

 
 
 

 

Opinião 
 Para onde nos leva a desilusão eleitoral? 

A crise no sistema político tende a ampliar o fosso entre 
representantes e representados 

Gilberto Maringonil 

 

  

As eleições municipais deste domingo 2 apresentam dois fenômenos essenciais:  
1) O avanço avassalador da direita em todo o País, em sincronia com o 
antipetismo e o que este representa. Perde toda a esquerda. Mesmo o avanço do 
PSOL não altera o panorama. Isso muda a conjuntura, enfraquece os 
movimentos democráticos e tende a legitimar o golpe que levou Michel Temer à 
presidência;  
2) Apresenta um enorme desinteresse popular pelo processo eleitoral. Em nove 
capitais, o número de brancos, nulos e ausentes supera a votação dos eleitos ou 
mais votados. Em São Paulo, capital da mais reluzente vitória conservadora, os 
eleitores que não escolheram nenhum candidato somam 38,5% do eleitorado. 
Apesar de João Dória ter vencido com 53,29% dos votos válidos, se observarmos 
o total do eleitorado, o tucano obteve apenas 38,36% dos sufrágios.  
Embora não se possa questionar a legitimidade dos vitoriosos, o desalento com 
disputas eleitorais tem suscitado um sem-número de reflexões. O sistema político 
está em crise aberta e o fosso entre representantes e representados tende a 
aumentar.  
O fenômeno escancara também a descrença com a forma da democracia em 
vigor e é acentuada por uma legislação eleitoral que caminhou em direção 
contrária à participação popular. A “reforma” formulada por Eduardo Cunha e 
sancionada por Dilma Rousseff, em setembro de 2015, dificultou o 
esclarecimento e desvalorizou o papel dos partidos. Tempos mais curtos de 
campanha – reduzida de 90 para 45 dias – e o corte pela metade do tempo de 
TV tornaram o pleito anódino e tendente à despolitização. Vale a pena checar 
alguns números.  
As eleições para prefeito de quatro anos atrás, em São Paulo, apresentaram o 
seguinte quadro: 18,48% dos eleitores se abstiveram e os brancos e nulos 
somaram 12,78%. No final, 31,26% do eleitorado não quis saber de ninguém.  
Em 2008, os dados ficaram assim: brancos e nulos compuseram 7,92%, 
abstenções alcançaram 15,63% e o total resultou em 23,55% de cidadãos aptos 
que decidiram não escolher nenhum dos prefeituráveis.  
Em 2004, brancos e nulos foram 6,68%, abstenções 14,98% e o total chegou a 
21,66% dos eleitores. 
E em 2000, na mesma cidade, tivemos 9,5% de brancos e nulos, 14,24% de 
ausências e a adição resultou em 23,74%.  
Em linha, os números dos desinteressados em relação ao total de eleitores nos 
primeiros turnos paulistanos ficaram assim: 
2000 – 23,74%                                          2004 – 21,66% 
2008 – 23,55%                                          2012 – 31,26% 
2016 – 38,5% 
Os saltos mais expressivos ocorreram entre 2008 e 2012 (32,73% de aumento do 
percentual de desinteressados) e 2012 e 2016 (23,16%).  
Entre 2000 e 2004, tivemos a primeira eleição de Lula. O número dos que 
decidiram nada escolher caiu na comparação entre as duas disputas. Entre 2004 
e 2008 – auge da fase de crescimento econômico e dois anos após o 
"mensalão", o desalento aumentou em 8,72%. 
Se é certo que o estelionato eleitoral deve ter frustrado o eleitorado, que se 
sentiu ludibriado pela campanha de Dilma Rousseff em 2014, o espantoso 
crescimento do desinteresse anterior não tem razões muito claras. 
O eleitor paulatinamente percebe que a chamada “festa democrática” pouco tem 
a ver com sua vida cotidiana. Contribui para isso uma campanha diuturna da 
grande mídia a torpedear a atividade política como algo próximo ao banditismo e 
o fato de boa parte dos eleitos se valer de campanhas de marketing que criam 
mundos da fantasia nunca realizados. 
Há de se levar em conta que, oito meses após as eleições que levaram Fernando 
Haddad (PT) à prefeitura, São Paulo foi o polo deflagrador das formidáveis 
manifestações de junho de 2013, que se espalharam pelo País. 
Olhando retrospectivamente, é possível que aquele salto na descrença para com 
o sistema eleitoral já fosse um sintoma do que estava por vir, na forma de 
explosão social.  
Se for verdade – e os números paulistanos pedem exame mais amplo, que 
envolva as principais capitais – a atual perda de legitimidade pode também ser 
prenúncio de um crescente mal-estar social.  
Caso o conservadorismo consagrado no domingo der curso ao aprofundamento 
da recessão, com medidas fiscais ainda mais duras que aumentem o 
desemprego e a perda de direitos, as tensões sociais tendem a se aguçar e 

tomar rumos imprevisíveis. Nesse raciocínio, teremos dias preocupantes à 
frente. 
Nada disso é certo. São apenas conjecturas, a partir de uma rápida mirada nos 
números das eleições mais estranhas das últimas décadas. 
 
*Gilberto Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade 
Federal do ABC (UFABC) 

 
http://www.cartacapital.com.br/politica/para-onde-nos-leva-a-desilusao-

eleitoral  

Em tempo de exceção, mundo do trabalho pega a 
rota do século 19 
"Trata-se de construir um mercado, não uma nação", diz Dari Krein, da Unicamp. 
Reformas farão país perder "patamar civilizatório", acrescenta a desembargadora 
aposentada Magda Biavaschi 

 
 Vitor Nuzzi 

O tema do debate era "100 anos de retrocesso" nos direitos trabalhistas, e os três 
participantes concluíram que, com as reformas em curso, o país caminha para dois 
séculos atrás, em um ambiente de desproteção social. A desembargadora 
aposentada Magda Biavaschi, por exemplo, citou iniciativa da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) para participar de ação no Supremo Tribunal Federal 
que contesta decisões judiciais limitadoras da terceirização, por causa da Súmula 
331 do Tribunal Superior do Trabalho – a entidade patronal, diz Magda, afirma que 
o TST age inconstitucionalmente ao inibir a livre iniciativa. "Se essa decisão 
prevalecer, é mais um elemento de evidência de que estamos voltando ao século 
19, porque a Constituição que fala disso (livre iniciativa) é a de 1891." 
Ela também fez referência a recente decisão do Supremo que prevê prisão após 
condenação em segunda instância. "O STF acabou com o princípio da presunção 
da inocência, um dos pilares da Constituição", afirma, lembrando da contagem 
apertada (6 a 5). "Dada a excepcionalidade dos tempos atuais, estamos julgando 
com convicções e não provas, e isso constitui o Estado de exceção." 
Para a atual pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho (Cesit) da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), propostas contidas no 
programa Uma Ponte para o Futuro, do PMDB, e em documento da CNI para 
"modernização" da legislação privilegiam a tese do negociado sobre o legislado, 
com "receituário liberal clássico", também remetendo ao século 19. "Isso significa 
que o Direito do Trabalho perde espaço como fonte do Direito", diz Magda, 
apontando, como consequência, perda do "patamar civilizatório" no país. 
"A dialética do senhor de escravo não foi superada", diz a desembargadora. "Isso 
se expressa na flexibilização do conceito de trabalho escravo, na terceirização, no 
negociado sobre o legislado, na redução da idade mínima de trabalho." Ao 
comentar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, aprovada ontem (10) 
em primeira votação na Câmara, ela destaca o avanço do modelo de Estado 
mínimo no país e lembra que a mudança legal afetará também as regras de 
reajuste do salário mínimo, que também terá de ser subordinado à inflação. 
"O mais draconiano é que o Tribunal Superior Eleitoral, que tem de fiscalizar a 
lisura dos pleitos, divulgou uma nova defendendo a PEC. Isso é um escracho às 
instituições, à sociedade. Ele (Gilmar Mendes, presidente do TSE) pré-julga, incita, 
utiliza essa instituição pública para convencer a opinião pública de que essa PEC é 
fundamental." 
 
Corrosão 
Realizado na noite de ontem (10) no Instituto Polis, região central de São Paulo, o 
debate foi organizado pelo Le Monde Diplomatique Brasil e pela Plataforma Social, 
com apoio de diversas entidades, como Fórum 21, Fundação Friedrich Ebert, 
Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong) e revista 
Vaidapé. O sociólogo Ricardo Antunes, da Unicamp, afirmou que o mundo vive seu 
"momento mais agressivo" desde 1968, no contexto em que se insere o trabalho. 
"Esse processo marca a hegemonia do capital financeiro, que é potencialmente 
destrutivo em toda a sua dimensão", diz Antunes, que identifica o trabalho "em 
processo de corrosão, destruído em direitos, destituído de qualquer tipo de 
contratação". Já o Brasil tem hoje, segundo ele, "o Parlamento mais degradante e 
degradado de toda a história republicana", e um governo "terceirizado" que tem 
como objetivos centrais "rebaixar o salário a qualquer preço, desmontar a CLT e 
terceirizar tudo que é possível". 
Ao se referir a proposta de acordos coletivos prevalecerem sobre a negociação, 
Antunes também falou em retrocesso histórico. "Se deixarmos, o governo Temer 
quer recuar a 1888 (ano em que a escravidão foi formalmente abolida no país). 
Antes, o trabalhador era vendido. Agora, é locação da força de trabalho." 
O pesquisador do Cesit e professor do Instituto de Economia da Unicamp José Dari 
Krein reforçou a afirmação de que o país caminha para o passado. "O que se busca 
é desconstruir uma série de avanços e proteções que os trabalhadores 
conquistaram. Flexibilizar é ampliar a possibilidade de a empresa lidar com a mão 
de obra de acordo com as suas possibilidades", afirmou. "A reforma trabalhista é 
para adaptar a regulação do trabalho às características do capital contemporâneo, 
é desconstruir qualquer proteção e qualquer regulação." 
Ele afirma que a agenda não é nova, mas um retorno a propostas dos anos 1990. 
"O que está se propondo agora é aquilo que não se completou. É uma agenda 
velha." Também comentando a "Ponte" do PMDB, Dari Krein avalia que o 
diagnóstico foi feito a partir de premissas do Banco Mundial, "ou seja, consultando 
as empresas". Para o pesquisador, o objetivo das reformas é "construir um 
mercado, não uma nação". "É a lei do mais forte, sem coesão social." 
E se busca uma "competitividade espúria, a partir da redução do custo do trabalho", 
sem considerar aspectos como ciência e tecnologia e infraestrutura, acrescenta. "É 
mito dizer que fazer a reforma trabalhista resolve o problema do desemprego", 
rebate. "Essa tese não tem comprovação empírica nas experiências históricas." 
 
http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2016/10/em-tempo-de-excecao-mundo-
do-trabalho-pega-a-rota-do-seculo-19-8468.html 
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Frente Brasil Popular 

 
 

 
São Paulo, 11 de Outubro 2016 

Circular 35_2016: Rumo à Greve Geral 
  
O Coletivo Nacional da Frente Brasil Popular reunido em São Paulo no dia 10 de Outubro, realizou um balanço sobre o momento político atual, em especial, 
sobre o saldo pós-eleições municipais. Embora, tenha se ressaltado o conjunto de dificuldades que se impõem às forças progressistas nessa conjuntura de 
avanço do conservadorismo, as análises convergiram para o papel central que a Frente Brasil Popular terá no próximo período para a superação destes 
desafios. 
Além disso, este saldo eleitoral desfavorável, acelerou a implementação do pacote de maldades do Governo Temer, que em conjunto com o Congresso 
Nacional tem imposto uma série de derrotas aos interesses do povo brasileiro. Esse cenário de violações ao patrimônio nacional e de retirada de Direitos 
exige que a Frente Brasil Popular seja protagonista no enfrentamento dessas medidas neoliberais. 
Para tanto, definimos um conjunto de ações prioritárias em meio a um intenso calendário de lutas que teremos até o final do ano: 
1-     Greve Geral: convocada pelo conjunto das centrais sindicais para o dia 11 de Novembro, a construção da Greve deverá ser prioridade absoluta para 
todas as iniciativas locais, municipais e estaduais da Frente Brasil Popular. A Greve terá com objetivo principal denunciar os retrocessos sociais promovidos 
pelo Governo Temer. 
a.      Para tanto, orientamos que se realizem plenárias de organização na base das categorias e das organizações para debater as pautas da Greve e 
construir a participação no dia 11. 
b.      Após este processo, realizar plenárias estaduais da FBP de mobilização para a Greve. 
c.      Por fim, no dia 19 de Outubro haverá uma reunião entre as Frentes, e outros segmentos da sociedade, em São Paulo, para aprofundar o processo de 
construção da Greve. 
2-     Jornada contra a criminalização dos movimentos populares e o Estado de Exceção: Recentemente se realizou em São Paulo uma reunião nacional, 
com movimentos populares, juristas, entidades de direitos humanos, que apontou diversos encaminhamentos para fazer a essa onda conservadora e 
repressiva, que atinge movimentos, lutadores e lutadoras do povo brasileiro, a partir do golpe institucional, que nos colocou num estado de exceção, onde 
os direitos do cidadão estão em risco. Diante disso, apontou-se a necessidade de uma campanha nacional que terá: 
a.      Um dia nacional de agitação e denuncia, a ser realizado em todas as capitais no dia 10 de Novembro, nos organismos jurídicos, fóruns, etc. 
b.      Preparar um abaixo assinado para colher assinaturas nesse dia e enviar para o STF. 
c.      Editar uma cartilha para militância com orientações sobre esse tema 
d.      Editar um cartaz de denuncia à criminalização. 
e.      Aos movimentos da Frente que aderirem a essa campanha, recomenda-se que em cada estado, se realizem reuniões amplas, incluindo organizações 
de juventude, entidades de direitos humanos, juristas, etc,  para organizarmos as atividades e fazermos frente a essa situação. 
3-     Em defesa da Educação: frente aos ataques que a Educação está sofrendo, em especial através do congelamento de investimentos em Educação 
(PEC 241) e através da Reforma do Ensino Médio, está se consolidando um processo nacional de resistência dos estudantes secundaristas, a partir das 
ocupações das Escolas. Nesse sentido, cabe a Frente Brasil Popular estimular ao máximo esse processo nos estados, principalmente através das 
organizações vinculadas ao tema da Educação, mas também a partir de iniciativas dos comitês e coletivos da FBP. 
4-     Plenária Nacional da FBP: em função de problemas logísticos a data da plenária da Frente Brasil Popular foi alterada para os dias 5 e 6 de Dezembro. 
O encontro será realizado em Belo Horizonte- MG. Em breve, será lançada a circular e a convocatória da plenária com maior detalhamento das orientações. 
  
Calendário 
  
Outubro 
  
Dia 17 à 25 – Semana Nacional pela Democratização da comunicação 
Dia 18 – Ato em Brasília em defesa da Liberdade de expressão 
Dia 19 – Reunião de mobilização para Greve Geral com as Frentes 
Dia 21 – Ato em defesa da liberdade de expressão e contra o Estado terrorista (São Paulo) 
Dia 24 a 26 - Seminário Nacional da Campanha contra os agrotóxicos (ENFF) - cada entidade deve enviar uma pessoa. 
Dia 30 – Eleições – II Turno 
Dia 31 – Um ano do crime de Mariana - Caravana de Regência à Mariana 
  
Novembro 
  
Dia 4 – Jornada Continental pela democracia e contra o neoliberalismo 
Dia 5 – Ato em Mariana – um ano do crime da Samarco 
Dia 10 - Jornada contra a criminalização dos movimentos populares e o Estado de Exceção 
Dia 11 – Greve Nacional 
Dia 20 – Dia Nacional da consciência negra: convergência da luta de combate ao racismo no Brasil: um milhão de negros e negras nas ruas. Fora Temer. 
Dia 25 – Combate à violência contra a mulher 
  
Dezembro 
  
Dia 5 e 6 – Plenária Nacional da Frente Brasil Popular – Belo Horizonte – MG 
Dia 11 e 12 – Seminário América Latina: os golpes de ontem e hoje é as violações dos direitos humanos. (São Paulo – CUT Nacional) 
  

Fora Temer! 
Nenhum Direito a menos! 

Secretaria Operativa 
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 Acontecendo 

 

 
 
 

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 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL  
NEGOCIAÇÃO COLETIVA EM TEMPOS DE CRISE 

 

 
 
Negociação coletiva é a essência de um sindicato 
 
Programação: http://www.lbs.adv.br/seminario-negociacao-
coletiva/programacao.html  
Inscrição: http://www.lbs.adv.br/seminario-negociacao-
coletiva/inscricao.html 

 
 
O mundo é o lugar mais desigual do mundo 
No próximo dia 20 de outubro, o VII Ciclo de Debates sobre Bioética, 
Diplomacia e Saúde Pública convida o pesquisador Marcelo Medeiros, do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da Universidade de Brasília 
(UnB), para ministrar a palestra “O mundo é o lugar mais desigual do mundo”. 
Será no auditório interno da Fiocruz Brasília, às 8h30.  
Inscrições: http://bioeticaediplomacia.org/pt/inscricoes-abertas-
19/?utm_source=e-
goi&utm_medium=email&utm_term=NETHIS+INFORMA%3A+Inscricoes+abert
as+para+o+Ciclo+de+Debates+de+outubro&utm_campaign=Nethis 

 

 

 

 

 

 
 

Ciclo de Debates  
“Democracia e Fortalecimento do Projeto 

Político-Organizativo da CUT” 

 
Data: 18 e 19 de outubro de 2016 
Promoção: Secretaria de Organização e 
Secretaria Geral da CUT Nacional 
E CUT-MS 

 

http://www.lbs.adv.br/seminario-negociacao-coletiva/programacao.html
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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. 
 


