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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 

“Brasil está sem rumo. Presença da indústria no PIB regrediu ao estágio de 1910” 
 

Marco Weissheimer 

 
O aspecto mais grave da crise política e econômica vivida pelo Brasil hoje 
é que o país está completamente sem rumo, sem nenhum debate sobre 
um projeto nacional e contaminado pelo curtíssimo prazo. Os setores de 
petróleo e gás, construção civil, agronegócio e indústria automobilística, 
que foram importantes para viabilizar a recuperação da economia nos anos 
2000, nos governos do PT, estão gravemente comprometidos e o país está 
cada vez mais dependente de uma pauta de exportação primarizada. Em 
2014, a indústria representava cerca de 15% de todo o produto nacional. 
Em 2017, esse número deve chegar a algo em torno de 8% a 9% do PIB, o 
que equivale ao que era o Brasil na década de 1910. A avaliação do 
economista Marcio Pochmann, professor da Unicamp e ex-presidente do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), não recomenda nenhum 
otimismo sobre o futuro da economia brasileira nos próximos meses. 
Em entrevista ao Sul21, Pochmann analisa o momento econômico e 
político, contextualizando-o na história recente do país. Das quatro 
recessões que o capitalismo brasileiro já viveu, ele considera a atual a 
mais grave do ponto de vista da desorganização do sistema de 
investimentos no Brasil. Para Pochmann, o governo Temer é a “pedra que 
faltava para retirar as possibilidades da industrialização brasileira”. “O que 
temos hoje basicamente é a força do setor de produção agro-mineral e o 
setor de serviços. São setores importantes, mas sem capacidade de 
permitir um ritmo de expansão sustentável para um país com mais de 200 
milhões de habitantes”, adverte. No plano político, Marcio Pochmann diz 
que só há uma saída institucional para a atual crise política, as eleições em 
2018, mas está preocupado com essa possibilidade: “A minha 
preocupação maior é se, de fato, nós teremos eleições em 2018”. 
 

 
 

Sul21: Como você definiria o atual momento econômico que o Brasil 
está vivendo? 
Marcio Pochmann: Se olharmos do ponto de vista histórico, essa é a 
quarta recessão que temos no país desde que o capitalismo aqui se 
instalou, sendo a terceira do período em que o Brasil se tornou urbano e 
industrial. Essa é a recessão mais grave do ponto de vista da 
desorganização do sistema de investimentos do país. Não é apenas uma 
recessão no sentido da redução do nível de atividade, mas também pelo 
processo de desinvestimento com o fechamento de empresas no país. A 
indústria que, desde a Revolução de 30, havia sido o vetor principal do 
comando da acumulação capitalista no Brasil, praticamente vai se desfazer 
com essa recessão. Já estávamos convivendo com uma fase de descenso 
da indústria. Em 2014, a indústria representava cerca de 15% de todo o 
produto nacional. Em 2017, esse número deve chegar a algo em torno de 
8% a 9% do PIB, o que equivale ao que era o Brasil na década de 1910. 
Podemos até, em 2017, ter uma inflexão na recessão, mas isso não 
significa que temos base sustentável para voltar a crescer, pois estamos 
cada vez mais dependentes de uma pauta de exportação primarizada. 
Além disso, o agronegócio está sendo atingido por uma série de 
denúncias. Os setores de petróleo e gás, construção civil, agronegócio e 
indústria automobilística, que foram importantes para viabilizar a 
recuperação da economia nos anos 2000, nos governos do PT, estão 
muito comprometidos. O Brasil está sem rumo. Talvez essa seja uma das 
coisas mais graves que estamos enfrentando. Não há nenhuma discussão 
sobre um projeto nacional. O país está totalmente contaminado pelo 
curtíssimo prazo. 

 
 

Sul21: Qual o impacto que a agenda do governo Temer, com propostas 
como a da ampliação da terceirização e da Reforma da Previdência, pode 
ter nesta conjuntura econômica? 
Marcio Pochmann: O governo Temer é composto por duas forças que, 
contraditoriamente, também expressam sua fraqueza. Uma é a capacidade de 
organizar uma maioria no âmbito do Legislativo. Durante o ciclo da Nova 
República, de 1985 para cá, dificilmente encontraremos um presidente com tanta 
capacidade de formar uma maioria como vemos agora. Essa maioria se 
expressa na perspectiva de que o próprio presidente Temer possa evitar a 
contaminação da Lava Jato. É uma maioria que se organizou muito mais em 
torno do medo de estar contaminada pelas investigações da Lava Jato, com a 
expectativa de que o governo Temer possa amenizar os efeitos dessa operação. 
De outro lado, há a força que vem de grandes setores econômicos e midiáticos 
em torno das reformas neoliberais que estavam planejadas para os anos 90 e 
que foram interrompidas pelo ciclo de governos do PT. É isso que dá força ao 
governo Temer. No entanto, mesmo essa força tem uma fraqueza, na medida 
que não encaminha um projeto de inserção do Brasil no cenário internacional. 
O que aconteceu semana passada com a aprovação da lei da terceirização é 
expressão de um pensamento que vem desde os tempos do império. Naquela 
época, esse setor das elites dominantes achava que as razões do atraso do 
Brasil estavam relacionadas à presença população negra e não ao modelo 
agrário exportador. A solução que eles apresentaram para isso foi implementar 
um processo de “branqueamento” da população, com a atração de imigrantes 
europeus. Em 1872, dois terços da população brasileira eram compostos por 
negros e indígenas. Como resultado desse processo, em 1940, cerca de 63% da 
população do país já é branca. 
Na década de 1920, começa a ocorrer uma reação de diversos segmentos da 
sociedade que se expressou, entre outras coisas, no movimento tenentista. Esse 
movimento sustentou que o problema do Brasil não era racial ou demográfico, 
mas sim a falta de um projeto de país, e a saída seria a industrialização e a 
organização de um mercado de trabalho. Então, começamos a ter desde 1920 a 
organização lenta e gradual de um mercado de trabalho. A CLT de 1943 é um 
marco neste processo, pois consolida mais de 15 mil leis que existiam até então, 
de forma dispersa. De 1943 para cá, tivemos três movimentos de flexibilização 
da CLT que nunca foi muito bem aceita, em primeiro lugar pelos agraristas. Em 
1943, a CLT foi aprovada apenas para trabalhadores urbanos. Naquela década, 
de cada dez trabalhadores, um estava na cidade. O restante estava no campo. A 
CLT só vai começar a incorporar trabalhadores rurais a partir do Estatuto do 
Trabalhador Rural em 1963 e depois, mais tarde, na Constituição de 1988, que 
não agradou muitos setores que sempre tentaram desconstituí-la. 
O primeiro movimento de flexibilização da CLT ocorreu no golpe de 1964 com a 
introdução, por exemplo, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que 
consolida a enorme rotatividade do mercado de trabalho. Também foi 
interrompida a estabilidade no emprego. Somos um país com uma das mais 
altas taxas de rotatividade no trabalho. Mais da metade da população ocupada é 
demitida a cada ano no Brasil. Esse foi o único momento em que a flexibilização 
da CLT coincide com a expansão do emprego que ocorreu no processo do 
chamado milagre econômico. Obviamente, a expansão do emprego tem a ver 
com o crescimento da economia e não com a flexibilização. 
O segundo movimento de flexibilização ocorreu nos anos 1990 com os governos 
de Collor e Fernando Henrique Cardoso. Tivemos aí um processo que não se 
limitou à flexibilização do trabalho, envolvendo também outros aspectos da 
economia. Aí não tivemos crescimento do emprego, mas sim uma substituição 
do emprego tradicional por um emprego mais precarizado, sobretudo com a 
terceirização das atividades meio. Isso fez, por exemplo, que uma categoria 
como a dos bancários que, em 1985, tinha em torno de um milhão de 
trabalhadores e cerca de 200 mil terceirizados passasse a ter hoje menos de 400 
mil trabalhadores e um milhão e quatrocentos mil trabalhadores terceirizados. 
Uma parte importante do mercado de trabalho foi reconfigurada por esse 
processo de terceirização que se inicia sobretudo nos anos 90. 
Agora, estamos vendo um terceiro movimento de flexibilização da CLT que se dá 
num quadro recessivo e que, possivelmente, não deverá ter um impacto positivo 
no nível de emprego, mas sim o rebaixamento das condições de trabalho. 
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Os empresários, em uma situação como essa em que não há grande 
demanda por seus produtos, buscam sobretudo redução de custos. Como 
vivemos em um país com taxas de juros extremamente elevadas, que tem 
crescido em termos reais não obstante a taxa Selic ter caído 
nominalmente, e com um sistema tributário com problemas, a redução de 
custos é o caminho mais fácil que os empresários vão buscar para 
enfrentar a crise. 
Os impactos dessas medidas na demanda serão desfavoráveis, o que 
pode comprometer ainda mais uma possível recuperação da economia 
brasileira. Há outros componentes que podem afetar essa possibilidade de 
recuperação. Tivemos agora esse episódio envolvendo o agronegócio e a 
indústria da carne. Estamos com problemas sérios envolvendo as 
administrações municipais e estaduais. Além disso, se as terceirizações 
aprovadas agora forem implementadas muito rapidamente, isso pode 
resultar no rebaixamento da taxa de salários, comprometendo o consumo. 
Essa conjunção de fatores pode fazer com tenhamos, em 2017, um terceiro 
ano recessivo. 
Sul21: Você referiu que a participação da indústria na composição do 
PIB brasileiro regrediu ao estágio de 1910. Há quem diga que a 
decisão aprovada na Câmara dos Deputados liberando as 
terceirizações inclusive nas atividades fim significa o cumprimento do 
projeto de FHC de “virar a página do getulismo”. É isso o que está 
acontecendo, de fato?  
Marcio Pochmann: Nós temos uma polarização que é recorrente desde a 
Independência. É uma disputa sobre o comando do desenvolvimento 
brasileiro. Essa polarização já está presente em 1822 com José Bonifácio 
que defendia que o Brasil não podia ser apenas um país rural e agrário e 
precisava ter uma base urbana e industrial. Ao longo do Império, porém, a 
indústria brasileira nunca teve força, com exceção de algumas iniciativas 
pontuais. Com a República, ela passa a contar com o apoio de 
abolicionistas, como Rui Barbosa, que tem uma perspectiva urbana e 
industrial. No primeiro governo da República Velha, Rui Barbosa chega a 
tentar um ensaio desenvolvimentista com base industrial a partir de uma 
política de expansão do crédito, que não tem sucesso. A partir daí, temos 
mais algumas décadas da República Velha sustentada no agrarismo. 
A crise de 29, a revolução de 30 e o movimento tenentista abrem outra 
perspectiva para o Brasil, colocando a industrialização no centro da agenda 
do governo. As Forças Armadas desempenham um papel importante neste 
processo, pois se dão conta que, sem indústria, elas também não terão 
capacidade de exercer as funções que imaginam ser fundamentais. A partir 
de 30, temos um projeto vitorioso que vem até a década de 80, quando 
começa a sofrer constrangimentos. 
Acredito que o governo Temer, de certa maneira, é a pedra que faltava 
para retirar as possibilidades da industrialização brasileira. Isso não 
significa que não teremos indústria. Não teremos industrialização, que é 
uma coisa um pouco diferente. Até a década de 30, o Brasil tinha indústrias 
também. Havia a indústria da banha, indústria alimentícia, indústrias de 
bens de consumo não duráveis. Mas não existia industrialização que é a 
centralidade da indústria do ponto de vista da acumulação de capital. É ela 
que, ao expandir o seu próprio setor, contamina vários outros setores da 
atividade econômica. O que temos hoje basicamente é a força do setor de 
produção agro-mineral e o setor de serviços. São setores importantes, mas 
sem capacidade de permitir um ritmo de expansão sustentável para um 
país com mais de 200 milhões de habitantes. 
Essa fase de descenso da indústria é uma longa fase de decadência do 
Brasil. A história econômica do Brasil é permeada de ciclos econômicos. 
Tivemos os ciclos do pau Brasil, da cana de açúcar, do ouro, do café e 
assim por diante. A industrialização possivelmente tenha se transformado 
num ciclo que teve seu auge e, a partir dos anos 80, vem apresentando 
sinais de decadência. Com o governo Temer, creio que não teremos mais 
condições de ter industrialização porque o que vai sobrar serão algumas 
indústrias sem capacidade de oferecer ao país um projeto de 
desenvolvimento sustentável de longo prazo. 
Sul21: Como você avalia a capacidade das forças políticas e sociais 
que apoiaram os governos Lula e Dilma para enfrentar as medidas 
que vem sendo aprovadas pelo governo Temer e suas 
consequências? 
Marcio Pochmann: Não acredito que o cenário que estou descrevendo até 
aqui seja algo definitivo. É uma avaliação do momento que estamos 
vivendo, mas é possível virar essa página e reconstituir a maioria política 
que viabilizou a vitória longeva de uma frente liderada pelo Partido dos 
Trabalhadores. Mas essa maioria que garantiu a governabilidade para  

repor aquilo que o neoliberalismo havia retirado nos anos 90 foi muito 
fragmentada. Não foi uma maioria constituída para fazer uma reforma 
profunda no capitalismo brasileiro. O que garantiu a vitória ao PT em 2002, 
além das forças tradicionais de esquerda, foi a ampliação da base política de 
apoio. Fizeram parte dessa ampliação setores da área industrial que foram 
penalizados nos anos 90, uma classe média que também não teve benefícios 
nas reformas dos anos 90, uma parte do agronegócio, o setor exportador. O 
que soldava essa aliança era a reposição daquilo que havia sido perdido nos 
anos 90, não mais do que isso. 
De certa maneira, essa agenda foi cumprida. Houve reposição de renda, de 
emprego, do nível de atividade econômica. O que, talvez, os nossos governos 
não tenham conseguido fazer foi ter transformado essa maioria política numa 
maioria capaz de fazer as reformas que se imaginava serem necessárias. 
Não que não tenham ocorrido algumas tentativas para isso. No início do 
governo do presidente Lula, dois projetos tinham por orientação uma 
reorganização dessa maioria política para sustentar ações muito mais 
avançadas. O primeiro foi o Fórum do Trabalho, que contou com a presença 
de representantes do capital, do trabalho e do governo com o objetivo de 
reformular a estrutura de representação de interesses dos sindicatos no 
Brasil. Em 1989, cerca de um terço dos trabalhadores brasileiros era filiada a 
algum sindicato. Com as políticas dos anos 90, esse índice caiu para algo em 
torno de 16% ou 17% da força de trabalho. 
Infelizmente, não foi possível construir neste Fórum algo que modernizasse 
as relações entre capital e trabalho. Não saiu dali nenhum projeto de lei, 
nada. O que tivemos foi a manutenção das estrutura sindical, inclusive 
incorporando as centrais sindicais no sistema de financiamento via 
contribuição sindical. Não só não avançamos como comprometemos o que 
havia de novo na estrutura sindical herdada dos anos 40. Ou seja, não se 
conseguiu fazer da classe trabalhadora organizada uma vanguarda da defesa 
das reformas que o Brasil precisava. Isso fez com que tivéssemos uma 
expansão de 22 milhões postos de trabalho sem que esse crescimento 
implicasse um crescimento da taxa de sindicalização. De cada dez 
trabalhadores que conquistaram um posto de trabalho, apenas dois se 
filiaram a algum sindicato. Um governo de esquerda pressupõe a existência 
de uma base operária forte. Como dizia Lênin, o partido tem que ficar à 
esquerda do governo e à direita do movimento social (sindical). Esse setor 
deveria ter tido um protagonismo para empurrar o governo na direção das 
reformas necessárias. 
A outra tentativa foi tornar os miseráveis um ator político relevante. A 
concepção inicial do projeto Fome Zero não era a de construir uma política 
para os pobres, mas sim com os pobres, que buscasse a emancipação 
dessas pessoas. Isso faria delas atores relevantes na disputa de projetos 
para a sociedade. Uma vez que eles são, proporcionalmente, os que mais 
pagam impostos no país e os que menos recebem contrapartidas do Estado, 
poderiam ser os grandes defensores de uma reforma tributária justa no país. 
A implantação do projeto Fome Zero deparou-se com uma série de 
obstáculos, entre eles, a reação dos prefeitos que não aceitaram perder a 
capacidade de subordinar os pobres. 
Pela concepção original do projeto, quem faria o cadastramento dos possíveis 
beneficiados dos programas seriam os próprios miseráveis, por meio de um 
processo de auto-organização. Isso retiraria da Prefeitura o poder de 
cadastrar. A reação foi tão grande que a alternativa acabou sendo abandonar 
o projeto Fome Zero e instalar o Bolsa Família, que é um programa 
extraordinário do ponto de vista de colocar recursos na mão das pessoas 
muito pobres que só conheciam o Estado pela presença da polícia. Esse 
programa teve um impacto muito grande na pobreza, mas a estrutura de 
dominação dos miseráveis se manteve praticamente a mesma. Quem 
controla os pobres, em última instância, segue sendo a prefeitura, os poderes 
locais. Isso fez com que esse universo de pessoas beneficiadas não se 
transformasse em um segmento que pudesse liderar um processo de 
reformas no país. 
 
Leia o final da entrevista no link: 
 
http://www.sul21.com.br/jornal/brasil-esta-sem-rumo-presenca-da-industria-
no-pib-regrediu-ao-estagio-de-1910/ 
 

 

http://www.sul21.com.br/jornal/brasil-esta-sem-rumo-presenca-da-industria-no-pib-regrediu-ao-estagio-de-1910/
http://www.sul21.com.br/jornal/brasil-esta-sem-rumo-presenca-da-industria-no-pib-regrediu-ao-estagio-de-1910/
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O longo ano de 2017 

Nosso desafio é percorrer 2017 lutando para que nossa esperança de 
sermos um país desenvolvido não seja destruída ou vendida. Não será fácil, 
mas quando a vida foi fácil para os trabalhadores? Nós crescemos na 
adversidade. 
 

Clemente Ganz Lúcio* 
 
As questões colocadas na agenda dos debates deliberativos do Congresso 
Nacional e dos encaminhamentos do poder executivo são iniciativas 
complexas do governo federal e que terão múltiplos impactos sobre a vida 
das pessoas e as bases do desenvolvimento econômico, social e ambiental 
do Brasil. Será um longo ano de um tempo curto para as lutas. 
O desemprego crescerá porque a economia continuará patinando, o que 
dramaticamente compromete a vida dos trabalhadores e a perspectiva geral 
do desenvolvimento do país. Por isso, a centralidade da luta pelo emprego, o 
que requer uma visão estratégica de como retomar e sustentar o crescimento 
e o desenvolvimento econômico nacional e soberano. 
As escolhas dos caminhos para o desenvolvimento de uma das maiores 
economias do planeta envolvem múltiplos e poderosos interesses, em um 
jogo que vale tudo. A democracia é uma construção política para colocar 
limites ao vale tudo e, com regras, fazer as escolhas a partir do debate 
público e com participação social. Defendê-la será uma grande tarefa para 
este ano. 
O desenvolvimento nacional soberano é resultado de múltiplas relações que 
materializam o que somos capazes de criar e produzir neste território, com o 
nosso povo, e de como cooperamos com os demais países. Nossa soberania 
depende: da existência real de empresas nacionais capazes de produzir em 
condições competitivas mundialmente; de um mercado interno de consumo 
robusto, sustentado por empregos e salários de qualidade, e por uma forte 
capacidade de investimento. Todas essas frentes estão fragilizadas e 
precisam ser recuperadas. 
Contudo, o governo encaminha a venda do Brasil e da nossa soberania. Os 
compradores, ávidos pelas riquezas do mundo, já afirmaram: o Brasil está 
barato! Querem, entretanto, garantias para suas compras. Quais? As 
clássicas: garantia de propriedade, de contratos com regras vantajosas, de 
financiamento, de lucro sem imposto, etc. Exigem também quatro grandes 
reformas: o fim de reservas e limites aos estrangeiros para acesso a minérios 
(petróleo, inclusive), terras, mercado (aéreo, bancário, etc.); limite do gasto 
do estado, já aprovado no Congresso e em vigor por 20 anos; reforma da 
Previdência e a reforma trabalhista e regulamentação da terceirização (PL 
4.302), que promova o efetivo controle do custo do trabalho, em pauta no 
Congresso a partir de hoje para serem votadas neste ano. 
O nosso desenvolvimento soberano exige, sem dúvida, muitas e difíceis 
reformas e mudanças, inclusive em muitos dos temas acima, mas também 
em muitos outros. Contudo, as mudanças devem ser no sentido de promover 
transformações na nossa estrutura produtiva para gerar crescimento dos 
empregos de qualidade, aumento dos salários, diminuição significativa das 
desigualdades etc. As regras e iniciativas devem favorecer para que este 
objetivo seja construído por uma efetiva e forte capacidade produtiva 
nacional, integrada e cooperando de forma soberana com o mundo. 
Há muita confusão e muita desinformação difundidas propositalmente. Cada 
tema mobiliza poderosos interesses e envolve inúmeras possibilidades de 
mudanças que exigirão difíceis escolhas estratégicas. Para que isso seja feito 
de maneira consciente e compromissada com as dificuldades do presente, 
com os desafios do futuro e com as nossas reais e potenciais possibilidades, 
é preciso que o debate e as escolhas estejam lastreados nos legítimos 
espaços democráticos. 
Nosso desafio é percorrer 2017 lutando para que nossa esperança de 
sermos um país desenvolvido não seja destruída ou vendida. Não será fácil, 
mas quando a vida foi fácil para os trabalhadores? Nós crescemos na 
adversidade. É hora de, como sempre, ir à luta. Avante! 
 

(*) Sociólogo, é diretor-técnico do Dieese 

 
 

 
               

 

A polarização entre petistas e tucanos é 
positiva 
 

Emir Sader* 
 
 
Passou a ser moda fazer a crítica do Fla x Flu que seria a polarização 
entre PT e PSDB. Marina Silva, na tentativa de projetar uma "terceira via", 
teve esse como um dos seus temas, mas ao ter como guru um 
economista tucano e ao aderir a Aécio no segundo turno, só reafirmou 
aquela polarização. Outros abordam, de maneira vulgar, a necessidade 
de superar essa polarização, como se ela fosse artificial. 
 
Na Europa, conforme os dois partidos tradicionais aderiram à política de 
austeridade – a forma do ajuste fiscal neoliberal por lá –, a polarização 
entre social democracia e conservadores perdeu validade. Nenhum dos 
dois era antineoliberal. Surgiram então alternativas ao bipartidismo, na 
extrema direita e na esquerda. 
 
Aqui a divisão entre PT e tucanos tem sentido, porque os tucanos 
representam o modelo neoliberal no governo de FHC, enquanto o PT 
representa o antineoliberalismo, nos governos Lula e Dilma. Porque esta 
linha divisória continua sendo a determinante no período histórico atual, 
em que o capitalismo vestiu o traje neoliberal. 
 
As campanhas eleitorais desde então foram muito esclarecedoras, com o 
PT defendendo o modelo de desenvolvimento econômico com 
distribuição de renda e o PSDB defendendo a retomada do modelo do 
governo de FHC, de centralidade do ajuste fiscal. E o povo decidiu, quatro 
vezes seguidas, pela proposta do PT. A polarização foi entre o modelo 
neoliberal de FHC e o modelo antineoliberal do PT. 
 
Nas eleições mais recentes, seja Marina ou até mesmo o candidato 
tucano, tentaram disfarçar a prioridade do ajuste fiscal nas suas 
propostas, dizendo que manteriam as políticas sociais dos governos do 
PT. Mas seus gurus econômicos, paralelamente, reafirmavam os 
princípios neoliberais do ajuste fiscal, revelando como as políticas sociais 
seriam vítimas dos projetos dos seus candidatos. 
 
Marina, em particular – mas outros políticos também – afirma que é 
necessário romper a polarização entre PT e PSDB, que seria negativa, 
que estreitaria as possibilidades e aponta para uma "terceira via". Esta 
ficou conhecida na Europa como uma renovação do neoliberalismo, sob o 
lema de "nem Estado, nem mercado" ou de "nem tanto Estado, nem tanto 
mercado". Foi protagonizada por Tony Blair, por Bill Clinton. Escamoteou 
a polarização entre neoliberalismo e antineoliberalismo, representando 
uma continuidade daquele, sob outra forma. 
 
A melhor polarização é em torno do neoliberalismo, modelo assumido 
pelo capitalismo no período histórico atual, porque é o tema central do 
nosso tempo. Marina tenta disfarçar isso, o PMDB esteve de um lado, 
agora está do outro. Mas a linha divisória é essa: a favor ou contra o 
modelo neoliberal. 
 
Quando se tenta desclassificar a polarização falando do Fla x Flu, se quer 
dizer que se trataria de alinhamentos irracionais, sectários, futebolísticos, 
quando se trata de alinhamentos racionais, a favor ou contra o 
neoliberalismo. A direita tentar impor a favor ou contra a Lava Jato, a 
favor ou contra a corrupção, a favor ou contra o voto em lista, a favor ou 
contra o foro privilegiado. Fugindo do tema essencial: o neoliberalismo. 
 
 

*Sociólogo e cientista político 
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Continuamos ladeira abaixo com nossa democracia aprisionada e 
vilipendiada, onde a política virou a arte da trapaça e de subserviência ao 
poder de ocasião, tudo para proteger privilégios e se salvar, sem a mínima 
consideração com a busca do bem público e comum. Quem está por trás? 
Quem arquiteta tudo isto? Quem, no final de contas, está se aproveitando do 
vazio institucional e jurídico criado pelo impeachment e pela “lava-jato”, para 
o verdadeiro desmanche do arcabouço constitucional – imperfeito, sem 
dúvida, mas o possível historicamente – construído pela onda 
democratizadora que nos deu alento deste os anos 80 do século passado? 
Não penso que as caras públicas que compõem o Governo Temer e lhe dão 
suporte no Congresso Nacional tenham qualquer organicidade para serem 
capazes de arquitetar um projeto assim, pois não passam de um grande 
bando querendo prestar serviço ao poder e, acima de tudo, proteger cargos 
com foro privilegiado e de acesso aos recursos públicos. Estamos diante de 
um descalabro que, se não conseguirmos impedir, vai nos dar o fascismo e a 
barbárie no final da linha. O neoliberalismo sob domínio do capital financeiro 
está reinando entre nós e seu gerentão é Meireles, executivo de carreira em 
grandes corporações financeiras mundiais. 
 
Agora, além de todas as maldades de Projetos de Emendas Constitucionais 
– PECs, e das Medidas Provisórias – MPs, aprovadas a toque de caixa, 
avança no Congresso uma proposta de Reforma Política, saída daquele 
antro de  “fichas sujas”, e que não passa de um atentado fascista à política e 
à democracia. De modo simples e direto, em nome de uma Reforma Política, 
só se busca manter os mandatos dos atuais caciques e parlamentares 
subservientes, daquelas personagens esdrúxulas e da enorme sopa de siglas 
partidárias “legais” que nada representam, absolutamente nada, e, pior, em 
lista fechada e com financiamento público. Ou seja, ideias democráticas 
ousadas e inovadoras, surgidas do seio da sociedade civil, buscando dar 
sentido radical à prática da disputa democrática entre nós – como ter partidos 
que, de fato, sejam portadores de um imaginário, valores e propostas, 
expressões de forças vivas na sociedade, e evitar o tal “mercado do voto” 
com financiamento empresarial em busca de vantagens e lucros -, foram 
remodeladas agora pelos caciques partidários neste nosso desconfigurado 
Congresso Nacional para permitir a simples reeleição dos mesmos. Isto é 
Reforma Política democrática ou um verdadeiro ataque à democracia? 
 
Não podemos deixar, de jeito nenhum, que isto passe. É como dar um golpe 
fascista consolidador da situação que vivemos sem acabar com as 
instituições. Nossos filhos e netos não merecem um país assim. Nós, que 
vivemos a ditadura e todas e todos que acreditam num socialismo 
democrático, em nossa diferença, precisamos reagir para que o bem público 
da política numa democracia seja minimamente garantido. Acho que temos 
muitos, muitíssimos, para compartir tal ideia e iniciar uma reação.  
 
Busquemos junto a “cola” que nos pode agregar e transformar as várias 
trincheiras de resistência cidadã, que já construímos, nas bases em que 
podemos fincar os pilares de um novo e vigoroso processo de transformação 
democrática da política e pela política. 
 
Neste ponto, penso, precisamos esclarecer alguns pontos entre nós que 
compartimos tantos imaginários e valores. A ideia da Reforma Política nos 
ronda já há algumas décadas. A Constituição Cidadã de 1988, um marco 
fundamental, foi uma espécie de máximo possível nas circunstâncias de 
então. Limitada? Sem dúvida! Mas olhando pros Atos Institucionais da 
Ditadura e as Constituições prévias ao próprio golpe militar, que avanço! O 
Congresso eleito em 1985 não foi uma Assembleia Constituinte como a 
cidadania demandava. Foi um Congresso moldado pelas regras eleitorais 
que a própria ditadura criou no contexto das pressões pela Anistia e que 
permitiu a constituição de novos partidos.  Por isto, tivemos que aguentar o 
Sarney na Nova República e o “centrão” com seu fisiologismo. Felizmente, a 
sociedade e a política haviam decantado figuras políticas de envergadura, 
acima dos partidos, como Ulisses Guimarães, Covas, o próprio Lula e muitos 
outros, que extraíram leite de pedra e nos outorgaram uma Constituição 
marco para o processo histórico que seguiu até o golpe do impeachment de 
2016. 
 

Bem, começamos a discutir a Reforma Política ou da Política num processo 
que se alastra pelas últimas duas décadas. Nada avançamos, na verdade. 
Teve o caso exemplar da iniciativa popular da “Ficha Limpa”, bem ou mal 
uma referência. Mas nada mais, infelizmente! O debate da Reforma Política 
ficou restrito a círculos sem impacto verdadeiro no debate público da 
cidadania, aquele que de fato importa. Só em 2013, com aqueles protestos 
gigantes, explosão de cidadania como considero, a questão do descrédito 
da política e, sobretudo, das representações institucionais se tornou pauta 
pública. Mas muitos entre nós pensam que aquelas jornadas foram o 
começo do golpe. Como? Por que? Até hoje não vi análises minimamente 
convincentes a respeito. Penso que foi mais cegueira ou um não querer ver 
um grande despertar e alerta cidadão por parte da esquerda, em particular 
a partidária, do que outra coisa. Dilma Rousseff até anunciou a convocação 
de uma Constituinte, uma espécie de fogo de palha sem maiores 
consequências e nem base legal. 
 
Vejo possibilidades e limitações nos termos em que o debate da Reforma 
Política tenta se instaurar no meio da sociedade civil. As duas correntes 
principais existentes, até aliadas em muitos aspectos, nada tem a ver com 
o que se arma no Congresso Nacional. Importa ter bem claro que o 
Congresso quer Reforma para limitar a política, a ritualizar, a manter como 
espaço de privilégios de certos bandos – Bala, Boi, Bíblia e outros mais – e 
de caciques partidários profissionais, com currículos que nem podem 
divulgar! O nosso debate deve ser de resgate e dignificação da política, 
inclusive partidária, para a cidadania voltar a acreditar no seu poder 
transformador da democracia. 
 
Central, acredito, é pensar no bem público que representa o espaço da 
política, a disputa política como forma de luta democrática, e de fazer 
política. Deixando de lado o que o Congresso apronta, que nada tem a ver 
com tal debate, pensemos nas propostas postas na mesa por organizações 
e movimentos sociais da sociedade civil, redes, coalizões e fóruns. Na 
minha opinião, os debates estão amarrados pelo aspecto institucional, 
importante, sem dúvida, mas insuficiente. Não se trata somente de dar 
mais espaço à democracia direta, com plebiscitos referendos em temas 
centrais, com mais democracia localizada nos territórios, com mais 
participação cidadã com poder de decisão em políticas públicas e seus 
recursos, com possibilidade de recall nos mandatos de nossos 
representantes. Precisamos do ambiente público, do espaço da política 
como locus de cidadania, de debate público e construção de agendas 
públicas. 
 
Uma questão vital na mudança da política é a descolonização do espaço e 
agenda pública imposto pela grande mídia privatizante. Isto é uma questão 
de política e de democracia por excelência. Temos as mídias alternativas, 
democraticamente anárquicas, para o bem e o mal, por sinal. Precisamos 
ser capazes de criar correntes de opinião livres no seio da sociedade civil, 
no berço da cidadania. O fato é que este tema, dado o poder das redes 
“globais” e outras, parece proibido. Estamos dispostos a encarar tal 
questão, doa a quem doer? O certo é que pouco ou nada de apoio teremos 
daquele bando do Congresso. Na verdade, lá se situa mais o problema do 
que a solução dele. Transformação da política e pela política só pode vir 
como movimento irresistível se abraçado pela cidadania, como foi no 
“Diretas Já”. 
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No palco de 360 graus do Tucarena, da Pontifícia Universidade Católica (PUC) 
de São Paulo, duas dezenas de pessoas – advogados, economistas, políticos, 
sindicalistas, artistas, estudantes – reafirmam que as propostas do governo 
Temer não têm conciliação possível e precisam ser derrotadas, como condição 
de rediscutir um projeto de desenvolvimento para o país. Não se trata apenas 
de direitos sociais, diz o jurista Pedro Serrano. "Estamos tratando de defender 
a vida e a integridade física. Não estamos mais no tempo do diálogo. Estamos 
na hora da luta, na hora da guerra. Esses poucos privilegiados do mundo têm 
muito poder. Eles têm o poder, mas nós somos a humanidade", afirma. 
Para ele, a natureza das reformas encaminhadas por Temer têm a ver com 
novas formas de capitalismo, não só financeiro, mas tecnológico e militar. Um 
"poder desconstituinte", divorciado da democracia liberal, que provoca um 
Estado de exceção permanente, com 60 mil mortes violentas por ano no 
Brasil, pobreza e perseguição a líderes sociais. As mudanças nas leis 
trabalhistas e a pretendida reforma da Previdência são parte desse contexto, 
analisa Serrano, um dos participantes da Jornada pela Democracia, evento 
realizado na noite desta segunda-feira (27). O principal tema era a reforma da 
Previdência, mas a reforma trabalhista e o projeto de terceirização também 
foram constantemente citados. 
Anfitriã da noite, a reitora da PUC, Maria Amalia Andery, lembrou das 
tradições de resistência da casa. Segundo ela, um país que abre mão de 
cuidar de seus cidadãos talvez não possa ser chamado de país. "Somos 
absolutamente contra aquilo que se chama de reforma da Previdência", diz. 
Ex-presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, Antonio Carlos 
Malheiros cita o cardeal emérito da cidade, dom Paulo Evaristo Arns, que em 
tempos difíceis "não deixava que a gente desanimasse". 
A reforma da Previdenciária é pauta da juventude, diz o representante do 
Coletivo Contestação, do curso de Direito da PUC. Para a presidenta da União 
Nacional dos Estudantes (UNE), Carina Vitral, a proposta é consequência da 
emenda constitucional (EC 95) que limitou os gastos públicos por 20 anos. 
Gastos para "eles", afirma Carina. "Nós chamamos de investimentos sociais", 
explica. A presidenta do Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, Paula Masulk, diz que sua presença 
ajuda a fazer "contraponto" a juristas da USP que apoiaram o impeachment. 
"Pra quem vive na guerra a paz nunca existiu", diz o ativista Douglas Belchior 
ao entrar no palco pouco depois do jurista Pedro Serrano, citando verso dos 
Racionais MC´s. Ele afirma que a maior parte da história brasileira se deu sob 
a escravidão, também questionando o papel da esquerda brasileira. Logo 
depois, a presidenta da Apeoesp (sindicato dos professores da rede pública 
estadual paulista), Maria Izabel de Azevedo Noronha, a Bebel, diz que o 
problema da economia só se resolverá com uma agenda de crescimento, 
como nos dois governos anteriores ao impeachment. 
 
República das bananas 
Talvez o mais aplaudido da noite na arena cheia – a capacidade é de 300 
pessoas sentadas, mas na maior parte do tempo o público excedeu 
amplamente a lotação –, o ator Sérgio Mamberti afirma que o impeachment de 
Dilma Rousseff significou simplesmente um "abrir de porteira" para as 
reformas, mas manifesta sua "firme esperança" de que o governo será 
derrotado. "Não passarão!", brada.  
"A gente não pode esquecer que o primeiro ato desse governo ilegítimo foi 
acabar com o Ministério da Cultura", lembra Mamberti, para quem a retomada 
anunciada em seguida, diante de pressões, foi apenas formal. "O Ministério da 
Cultura hoje é um esqueleto." 
Os convidados são apresentados pelos jornalistas Renato Rovai, da revista 
Fórum, e Marilu Cabañas, da Rádio Brasil Atual. O também jornalista Camilo 
Vannuchi lê uma mensagem enviada pelo ex-ministro de Direitos Humanos 
(governo Fernando Henrique Cardoso) Paulo Sérgio Pinheiro, para quem as 
mudanças "regressistas e antipopulares" em curso mostram a atual fase 
brasileira, de "república das bananas". Reformas que segundo ele, "põem 
abaixo a constitucionalidade dos direitos conquistados em 88", ano da 
promulgação da atual Constituição brasileira. 
Quem vai pagar o preço da reforma da Previdência é o "andar de baixo", diz 
Pinheiro. "É urgente que a resistência se organize acima dos partidos contra 
esse governo golpista." 
Também por meio de mensagem, o escritor Raduan Nassar, que há pouco 
mais de um mês confrontou o governo durante ato em sua homenagem, 
reafirmou "de forma contundente sua posição contra o golpe". Para ele, há em 
curso uma tentativa de "desmonte do Estado democrático de direito". 
 

 

Projeto de nação 
 
O economista e professor Antonio Corrêa de Lacerda afirma que o golpe não foi 
apenas contra Dilma, mas contra a sociedade, com desmonte da empresa 
brasileira, dos bancos públicos e da política de conteúdo local. "O que estamos 
fazendo agora é uma abertura apressada, sem planejamento e que vai nos deixar 
vulneráveis para o resto da vida", diz, apontando a dificuldade de se rearticular, 
minimamente, um projeto de nação, com políticas subordinadas ao chamado 
rentismo. 
"A economia está restrita às finanças e uma visão de curto prazo", comenta 
Lacerda. "O debate (na mídia tradicional) está interditado. Tentam imputar à 
sociedade brasileira um caminho único", avalia. Para ele, quem pagará são os mais 
pobres. Segundo o professor, enquanto um dos principais programas sociais, o 
Bolsa Família, custa R$ 28 bilhões por ano, o financiamento da dívida pública 
consome R$ 500 bilhões. "Há um desbalanceamento completo sobre o que 
significa de fato o ajuste fiscal", afirma o professor, defendendo, como prioridade, 
reformas tributária e financeira. 
"Vamos ter um retrocesso social inimaginável se essa reforma (da Previdência) 
passar", afirma a economista Leda Paulani. "A disputa pelo fundo público aumentou 
com a crise", acrescenta, para lembrar que os rentistas não aceitam abrir mão de 
sua parte.  
Para o professor Eduardo Fagnani, da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), a reforma da Previdência acaba com o direito à proteção à velhice no 
Brasil, onde o cidadão nem sequer consegue comprovar 25 anos de contribuição. 
Ele cita o alto nível de informalidade do mercado de trabalho, em torno de 50%, e a 
rotatividade "vergonhosa, obscena" de mão de obra. A terceirização e as reformas 
da Previdência e trabalhista "vão quebrar a previdência pública", afirma, apontando 
uma "subtração brutal da receita".  
Fagnani afirma que o governo apresenta sua proposta baseando-se em "mitos", 
como o do déficit. "Não conseguimos resolver as desigualdades sociais dos séculos 
19 e 20 e estamos aprofundando as desigualdades do século 21." 
Pelo Parlamento, falam os senadores Lindbergh Farias (PT-RJ) e Gleisi Hoffmann 
(PT-PR). O primeiro critica a "obsessão" por "corte" e "austeridade", identificando 
um "golpe de classe" no país, como já aconteceu em outros momentos históricos. 
Ela rebate a argumentação de que o Brasil estaria "quebrado", lembrando de 10 
superávits primários consecutivos. "Tivemos um problema conjuntural da economia. 
A seguridade social nunca foi deficitária", diz Gleisi, para quem o período é de 
enfrentamento, citando a "guerra" apontada pelo jurista Pedro Serrano. "Não tem 
negociação, não tem alternativa de reforma da Previdência." 
O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) acredita que a base aliada começou 
a sentir a pressão diante dos protestos, inclusive em suas bases eleitorais, contra 
as reformas. Chama a atenção para a importância da reforma trabalhista, que 
deverá ser votada antes da Previdência e exige menos votos para ser aprovada, já 
que se trata de projeto de lei e não proposta de emenda à Constituição, explica, 
antes de sair apressadamente para Campinas, no interior, onde a Ocupação 
Nelson Mandela, com 2 mil pessoas, sofre ameaça de reintegração de posse. 
Um dos organizadores da jornada, o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) menciona 
uma "invasão bárbara" no Brasil, investindo contra terras indígenas, pré-sal, a água 
e, agora, os fundos públicos. E convoca para a guerra da informação. "Temos de ir 
para as redes (sociais) deles, mas também chamar o povo para ir às ruas." 
Cita o episódio de uma semana atrás, quando o blogueiro Eduardo Guimarães foi 
levado coercitivamente à Polícia Federal em São Paulo, por determinação do juiz 
federal Sérgio Moro, a quem criticou diretamente em audiência no mesmo dia 21. 
"Eles estão usando todo o aparato. De mídia, de Justiça", diz o deputado. Para ele, 
reformas só podem ser discutidas "quando houver um governo legítimo, eleito". 
Durante a Jornada pela Democracia, foi lançado o livro O Golpe de 2016 e a 
Reforma da Previdência – Narrativas de Resistência, que reúne 76 artigos de 95 
autores. A obra foi coordenada pelos juristas  Wilson Ramos Filho, o Xixo, Gustavo 
Teixeira Ramos e José Eymard Loguercio, além do presidente da Associação 
Latino-Americana de Juízes do Trabalho (ALJT), Hugo Cavalcanti Melo Filho. 
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Notícia 

Reformas não têm conciliação: é guerra entre 'poder e humanidade' 
 
"Não estamos mais no tempo do diálogo", diz jurista. "Para quem vive na guerra a paz nunca existiu", cita ativista. Ex-ministro de FHC pede resistência contra 
golpe. Para todos, falta projeto de país 
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Para os que têm dúvidas de que a operação da Lava-Jato é um 
Cavalo de Troia, que veio para acabar com o que restou de 
soberania no Brasil, e destruir o setor de engenharia nacional, 
recomenda-se atentar para a matéria divulgada pela imprensa neste 
sábado, dia 25. Segundo os jornais, a empresa Odebrecht passará 
a ter suas operações monitoradas, por profissionais indicados pelo 
MPF, do Brasil, e DoJ, dos EUA, que é o equivalente do governo 
americano, ao Ministério da Justiça, no Brasil. A Odebrecht Defesa 
era responsável pela construção do submarino nuclear, e sua 
controlada, a Mecatron, responsável pela fabricação dos mísseis 
nacionais. Coincidência ou não, a empresa foi uma das primeiras 
atingidas pela Operação Lava-Jato, com a prisão de seu presidente, 
Marcelo Odebrecht, condenado a 23 anos de prisão.  
 
No ano passado, ainda antes do impeachment, já tínhamos a 
informação que Sérgio Moro, e o procurador-geral da República 
Rodrigo Janot, atuavam em parceria com órgãos dos Estados 
Unidos contra empresas brasileiras. E que Sergio Moro, em 2016, 
autorizou o compartilhamento da delação premiada do ex-diretor da 
Petrobras, Nestor Cerveró, com investigadores de Londres em 
processo contra a Petrobrás. O juiz autorizou também conversas 
feitas diretamente com cada delator da Lava-Jato e o Departamento 
de Justiça dos EUA, sem passar pelo Estado brasileiro, como prevê 
a lei. Ou seja, os responsáveis pela operação Lava-Jato permitem o 
acesso a órgãos do Estado norte-americano, a informações 
sigilosas, que são utilizadas para atacar e processar judicialmente a 
Petrobrás e outras empresas brasileiras. Como podemos nominar 
esse tipo de atitude, senão de entreguista? Como podemos chamar 
também a prisão do Vice-almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, 
principal responsável pela conquista da independência na tecnologia 
do ciclo de combustível, que colocou o Brasil em posição de 
destaque na matéria, no mundo?  
 
O governo que assumiu com o golpe é o mais subserviente e 
entreguista da história, nesse quesito, a ditadura militar não chega 
aos seus pés. Em pouco tempo do desgoverno golpista a lista de 
atrocidades é imensa. Está muito claro que os EUA não apoiaram o 
golpe no Brasil por simpatia a Temer, mas pelo interesse em 
petróleo, água, recursos naturais em geral, pela biodiversidade da 
Amazônia, assim como pelo interesse de abortar um incipiente é 
limitado processo de construção de um projeto nacional de 
desenvolvimento.  
 
Somente um processo sofisticado de manipulação da população, 
poderia possibilitar o apoio a uma operação entreguista com o a 
Lava-Jato, e aceitar com naturalidade o repasse ao Império do 
Norte, petróleo, água, minerais e território para instalação de bases 
militares. Soube-se que membros do Ministério Público envolvidos 
com a Lava-Jato estão explodindo de orgulho por estarem 
trabalhando em conjunto com os policiais do Departamento de 
Justiça dos Estados Unidos, considerado muito eficientes. Ou seja, 
aquilo que poderia ser motivo de vergonha nacional, que é nutrir de 
informações uma potência estrangeira, que fornecerão elementos 
para prejudicar e processar a maior empresa nacional, motor da 
economia brasileira, é motivo de orgulho e deslumbramento para 
esse pessoal. Com polpudos salários pagos pelo povo brasileiro, 
atuam com órgãos dos Estados Unidos, sem qualquer 
constrangimento, contra empresas brasileiras, e achando isso bonito 
ainda. Atacando inclusive, a indústria Eletronuclear, com a prisão do 
seu mentor e líder maior.  

 

As empresas estrangeiras, mesmo envolvidas em caso s de 
corrupção, foram, o tempo todo, poupadas das investigações e 
pressões da Lava-Jato. Em 2015, a imprensa mostrava que 22 
empresas internacionais com sedes na Itália, Holanda, EUA, Grécia e 
Cingapura foram citadas nas delações premiadas da Lava-Jato como 
envolvidas no esquema de corrupção da Petrobrás. Porém nada 
aconteceu com elas, as ações foram todas voltadas para as empresas 
brasileiras, especialmente, além da Petrobrás, a Odebrecht. As 
empresas estrangeiras continuaram a operar normalmente, inclusive 
expandindo seus investimentos no Brasil no período recente. Os 
responsáveis pela Operação não queriam nem que fosse aprovada, 
no começo de 2016, a lei de Leniência no Congresso. Um mecanismo 
que possibilita que, quando constatado o caso de corrupção, os 
responsáveis na empresa sejam punidos, porém a empresa 
(tecnologia, empregos, ativos), seja preservada. É difícil aceitar que a 
atitude se devia apenas à ignorância do que ocorre em outros países, 
ou por absoluto desconhecimento de princípios básicos de economia. 
Queriam mesmo quebrar as empresas.  
 
Os governos, a partir de 2003, ousaram praticar políticas 
minimamente soberanas, como a rejeição da Alca, e a organização do 
BRICS, que ameaça, inclusive a hegemonia do dólar, comprou aviões 
da Suécia, ao invés das empresas norte-americanas. Adquiriram 
helicópteros da Rússia e montou o projeto de submarino nuclear em 
parceria com a França. Encaminharam a votação, em 2010, da lei de 
Partilha, contra o desejo das multinacionais do Petróleo. Além disso, 
se aproximou dos parceiros sul-americanos, fortaleceu o Mercosul e 
continuou o projeto de produção de enriquecimento de urânio, 
estratégico para o Brasil. Isto desagradou muita gente e a Lava-Jato 
veio para ajudar a interromper esse processo.  
 
Desde o início da operação os indícios de que os objetivos centrais da 
Lava-Jato era quebrar a Petrobrás, abrindo caminho para mudar a lei 
de Partilha eram muito fortes: a) denúncias do Wikileaks de que os 
estadunidenses estavam preocupados com o crescimento da 
Odebrecht; b) grande contrariedade das multinacionais com a Lei de 
Partilha; c) financiamento, por parte dos bilionários do petróleo, Irmãos 
Kock, dos movimentos de direita no Brasil que tentavam desestabilizar 
o governo; d) visita do Procurador Geral da República aos EUA, com 
equipe de procuradores, para coletar informações que serviriam de 
munição para abrir processos contra a Petrobrás.  
 
Temos que entender o contexto no seu todo. A atual ofensiva contra a 
indústria da carne, por exemplo, que vem dos mesmos setores que 
querem destruir a Petrobras e que liquidaram com o setor de 
engenharia nacional, não está ocorrendo em função da exploração 
dos trabalhadores ou porque as políticas de meio ambiente são 
desrespeitadas. Até porque, a solução desses problemas não seria a 
destruição da ampla cadeia de beneficiamento de alimentos (que 
inclui operários, produtores integrados, transportadores, distribuidores, 
vendedores, veterinários), e dos milhões de empregos gerados pelo 
setor. É que o objetivo é destruir o que o Brasil ainda dispõe de 
indústria, liquidar a frágil malha de direitos sociais numa escalada 
nunca vista, e destruir o pouco que sobrou da soberania nacional. Mas 
a bola está e 
m jogo e não está morto quem peleia.  
 
 

*Economista 

 

 

O golpe é contra um projeto de país 
 

*José Álvaro de Lima Cardoso 
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 Sindicalismo, formação política e trabalho de base 

 
A luta em curso exige-nos estratégias, visão de médio e longo prazos, unidade, pelo 
menos de ação, o resgate do trabalho de base e muito preparo político e folego, 
porque a corrida para a qual fomos escalados não é de 100 metros rasos, é uma 
longa maratona! 
 

Marcos Verlaine* 
 
O ataque aos direitos trabalhistas e previdenciários é a tônica do governo Temer. 
Mas não só do governo, os poderes Legislativo e Judiciário também estão a 
assacar direitos e prerrogativas, inclusive do movimento sindical. 
 
Terceirização, negociado sobre a lei, trabalho temporário e intermitente, fim da 
ultratividade, da cobrança da taxa assistencial, fim da aposentadoria e das leis 
trabalhistas. E tudo isto com o governo e os empresários tentando, o tempo todo, 
provar que o “inferno é um lugar bom”. 
 
Diante destes e de outros ataques, que não irão parar por aí, dos três poderes da 
República e do mercado, o movimento sindical não tem outra saída senão se unir. 
Unidade de ação para se fortalecer e não ser dizimado, porque ao fim e ao cabo, a 
intenção é esta, tornar o movimento sindical brasileiro irrelevante, tal qual fizeram 
nos Estados Unidos. 
 
Não está e não será fácil superar todos os problemas que estão sendo colocados 
para os trabalhadores e suas organizações, mas enfrentar esses problemas está na 
ordem do dia. Quem se omitir ou imaginar que essa onda é passageira sucumbirá 
primeiro. O capital e o mercado abriram suas baterias contra os trabalhadores e o 
movimento sindical. Urge defender-se e preparar a contraofensiva! 
 
Em curto prazo, as saídas são: atuar no Congresso, sob forte unidade, para minorar 
os danos que serão causados pelos ataques desferidos pelas contrarreformas 
trabalhista e previdenciária do governo. E construir grandes movimentos capazes 
de chamar a atenção dos trabalhadores e do povo, da sociedade, para o que está 
em curso. Como o movimento do dia 15 de março. 
 
Em médio prazo, resgatar, com força, o trabalho de base. Esse trabalho tem de ser 
permanente, diuturno, com os dirigentes levando informação de qualidade para os 
trabalhadores, de modo que não sucumbam com a propaganda enganosa dos 
patrões e dos governos. Não há alternativa ou não temos alternativas, senão 
trabalhar para recuperar o tempo perdido. 
 
Por fim, mas não menos importante, é preciso voltar a formar politicamente os 
dirigentes sindicais e a base. Esse trabalho é de longo prazo, pois formação não se 
faz do dia para a noite. Vejamos o exemplo da secular Igreja Católica, que leva 
cerca de 10 anos para formar um padre. Cada dirigente tem de ser um padre! 
 
Sem sólida formação política dos dirigentes e da base, o movimento sindical não 
passa de um “gigante com pés de barro”. Estamos cuidando apenas das demandas 
micro e econômicas, mas não conseguimos intervir nos processos políticos, não 
ampliamos a representação política dos trabalhadores nas esferas municipal, 
estadual e federal. 
 
Os empresários elegem mais representantes aos parlamentos, que os 
trabalhadores. Daí a agenda em curso, que não por acaso, coincide com a agenda 
do governo Temer. 
 
O movimento sindical resolve os problemas coletivos dos trabalhadores, mas os 
trabalhadores votam, majoritariamente, naqueles que criam os problemas para a 
classe trabalhadora, os empresários! Assim, ganhamos no micro, no varejo e na 
periferia, e perdemos no macro, no atacado e no centro. 
 
A luta em curso exige-nos estratégias, visão de médio e longo prazos, unidade, pelo 
menos de ação, o resgate do trabalho de base e muito preparo político e fôlego, 
porque a corrida para a qual fomos escalados não é de 100 metros rasos, é uma 
longa maratona! 
 

(*) Jornalista, analista político e assessor parlamentar do Diap 
 
http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26875:sindic
alismo-formacao-politica-e-trabalho-de-base&catid=45:agencia-diap&Itemid=204  

 

Refletindo 

 

 
Documentos disponíveis em 
http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2016/11n
ov23_pagina_inicial_converencia_saude_mulher.html 

 
O Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social lançou a 
publicação Direito à Comunicação no Brasil 2016, com 
reportagens sobre o tema.  Veja aqui:  
http://intervozes.org.br/arquivos/interliv010dac2016.pdf  

 

 

 

Os golpes de 1964 e de 2016 no Brasil e 
as novas modalidades de golpes 
aplicados contra governos democráticos e 
populares no continente latino-americano 
serão debatidos no Seminário “Golpes na 
América Latina Ontem e Hoje”, realizado 
pela Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), Solidarty Center da AFL-CIO, com 
o apoio da deputada Erika Kokay (PT-
DF). O seminário acontece nesta quinta-
feira (30), às 9h30, no auditório Nereu 
Ramos. Federal, em Brasília. 

 Participaram do debate João Felício, presidente da Confederação 
Sindical Internacional (CSI); a deputada Erika Kokay; o diplomata 
brasileiro, Samuel Pinheiro Guimarães; e o professor de Relações 
Internacionais da UFABC, Valter Pomar. 

 

 

O evento, que teceu 
reflexões sobre a ofensiva 
da direita e do seu 
programa neoliberal no 
continente, contou com a 
participação dos dirigentes 
da CUT Tino Lourenço e 
Virgínia Berriel, e jacy 
Afonso, representando a 
FETEC-CUT/CN 

 

http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26875:sindicalismo-formacao-politica-e-trabalho-de-base&catid=45:agencia-diap&Itemid=204
http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26875:sindicalismo-formacao-politica-e-trabalho-de-base&catid=45:agencia-diap&Itemid=204
http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2016/11nov23_pagina_inicial_converencia_saude_mulher.html
http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2016/11nov23_pagina_inicial_converencia_saude_mulher.html
http://intervozes.org.br/arquivos/interliv010dac2016.pdf
http://intervozes.org.br/arquivos/interliv010dac2016.pdf
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Reunião do Coletivo Nacional de Saúde do Trabalhador 
e Trabalhadora da CUT 

São Paulo, 05 e 06 de abril 
Pauta 
- Reforma da Previdência e os reflexos sobre a saúde do trabalhador e 
trabalhadora  (FAP; MP739 atual 767 - Revisão e retiradas de benefícios; 
Atividades e categorias especiais;  
-  Reforma Trabalhista e os impactos na saúde do trabalhador e 
trabalhadora; 
-  Desmonte do SUS e seus reflexos nas Políticas de Saúde do 
Trabalhador - Campanha Nacional em Defesa do SUS; 
-  28 de Abril: Dia Mundial em Memória das Vítimas de Doenças e 
Acidentes de Trabalho; 

 

 
 

31 de abril: Dia Nacional de Mobilização 
Confira as manifestações já confirmadas: 
Acre 
Convocando atos em todos os municípios 
Alagoas 
9 horas – Praça Deodoro, em Maceió 
https://goo.gl/cs0pei 
Amapá 
16 horas – Ato na Praça Veiga Cabral, em Macapá 
https://goo.gl/SLeahV 
Amazonas 
5 horas – Mobilização do Sindmetal e Sindplat no Distrito Industrial 
15 horas – Concentração e caminhada no Centro de Manaus 
Bahia 
7 horas – Manifestação em frente ao Iguatemi, na cidade de Salvador 
8 horas - Ato em frente ao Hipermercado Bom Preço  
9 horas – Ato Praça do Fórum Ruy Barbosa/Campo da Pólvora, também em 
Salvador 
https://goo.gl/wF0vIr 
Ceará 
8 horas – Ato na cidade de Crato 
15 horas – Praça Clóvis Beviláqua (Praça da Bandeira), em Fortaleza 
https://goo.gl/JOJSIZ 
Distrito Federal 
Mobilização em 13 Cidades Administrativas (Águas Claras, Brazilândia, 
Ceilândia, Cruzeiro, Gama, Guará, Núcleo Bandeirantes, Paranoá, 
Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, 
Sobradinho e Taguatinga) 
Final da Tarde Grande Panfletagem na Rodoviária Plano Piloto 
https://goo.gl/tYl1Xq 
Espírito Santo 
18 horas – Mobilização em frente à Gazeta 
Goiás 
9 horas - Concentração em Frente à Assembleia Legislativa com caminhada 
pelo centro de Goiânia 
https://goo.gl/Vs0lqdhttps://goo.gl/aiDiqh 
Maranhão 
15 horas – Grande panfletagem no centro de São Luís 
Minas Gerais 
16 horas – Manifestação na Praça da Estação, em Juiz de Fora 
https://goo.gl/BpaIO3 

 

17 horas – Ato na Assembleia Legislativa 
https://goo.gl/oU1oNU 
7 horas – Mobilização na Praça Tiradentes, em Ouro Preto 
https://goo.gl/aiDiqh 
Mato Grosso 
9 horas – Ato na Câmara de Vereadores de Cuibá 
Pará 
8h30 –Duas concentrações em frente ao mercado de São Braz e na 
Almirante Barroso em frente do TJE com caminhadas parando na agência do 
BASA, SEAD e ato publico em frente ao TRT 
https://goo.gl/9Owp0w 
Atos também em Marabá (https://goo.gl/UWdP9C), Santarém e Altamira 
Paraíba 
15 horas – Mobilização em frente ao Lyceu Paraibano, em João Pessoa 
https://goo.gl/0kFHF0 
Pernambuco 
8 horas – Concentração diante do Grande Hotel em Caruaru 
https://goo.gl/vvom5r 
15 horas – Atividade na Praça do Diário, em Recife 
https://goo.gl/vvom5r 
Piauí 
9 horas – Ato em frente ao TRT, no centro de Teresina 
Paraná 
16h30 – Manifestação no Calçadão de Londrina 
https://goo.gl/HFB9FR 
18 horas – Manifestação na Praça Carlos Gomes, em Curitiba 
https://goo.gl/mwUVQ6 
18h – Mobilização no Terminal Urbano em Maringá 
https://goo.gl/bj7hZj 
Rio de Janeiro 
16 horas – Ato na Candelária, centro do Rio de Janeiro 
https://goo.gl/M6uTCd 
17 horas – Mobililzação em Nova Friburgo 
https://goo.gl/KlNqRX 
Rio Grande do Norte 
14 horas – Ato em frente ao Shopping Midway (Natal) com Centrais Sindicais 
e Movimentos Sociais 
https://goo.gl/hzx3dj 
Roraima 
16 horas – Concentração em frente à Assembleia Legislativa com fala das 
Centrais e Sindicatos e Caminhada até a Praça Fabio Paracat (Boa Vista) 
onde se encerra o ato. 
https://goo.gl/bvv36U 
Rio Grande do Sul 
17h – Atividade no Mercado Público de Pelotas 
https://goo.gl/5HZEKH 
18 horas – Manifestação na Esquina Democrática (Porto Alegre) 
https://goo.gl/DWpFWW 
Santa Catarina 
9h – Ato na Praça da Bandeira, em Joinville 
https://goo.gl/DbAPJs 
14h30 – Mobilização na Praça Nereu Ramos, em Criciúma 
16h – Mobilização na Praça na rua coberta 
17h - Florianópolis no Centro Largo da Alfândega, além de assembleias dos 
trabalhadores da educação e saúde no dia 28 e 
audiência pública com o senador Paulo Paim (PT-RS) no dia 3 de abril 
https://goo.gl/5b7DBK 
17h30 - Ato vigília, acompanhamento da audiência publica e manifestação 
noturna em Chapecó, na Câmara de Vereadores 
Atos confirmados também em Jaraguá do Sul, Joaçaba e Concórdia 
Sergipe 
14 horas – Concentração na Praça General Valadão (Aracaju) com 
caminhada pelo centro da cidade 
São Paulo 
16 horas – Ato no MASP 
https://goo.gl/gtb3ow 
Tocantins 
17 horas – Panfletagem nas Feira Popular, no centro de Palmas 
Assembleias em locais de trabalho em todo o estado 
https://goo.gl/h8KfUY 
 
http://cut.org.br/noticias/sexta-31-tem-mobilizacao-contra-o-desmonte-de-temer-9d92/ 
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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. 
 

Boletim InFormativo da Secretaria de Formação 
FETEC-CUT/Centro Norte 
Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2254, Ed. American Center. Sala 1209 – Bairro Jardim 
Aclimação – Cuiabá – MT  
Fone: (65) 3363 6600 
 
E-mail: tuxaua@feteccn.com.br 

 
 


