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O ciclo de debates e vivências Negritude, Branquitude e Novos Olhares pretende adentrar no universo da 
população negra, fomentando o seu protagonismo, rememorando suas lutas e fortalecendo a consciência e 
a formação político-cidadã de jovens, homens e mulheres que ao longo do processo histórico brasileiro foram 
vítimas de um sistema estruturado de discriminação racial e social. O projeto pretende, portanto, empoderar 
os participantes para a efetivação de seus direitos como cidadãos.

Início: 07-03-2017 | Encontros quinzenais, sempre às terças-feiras, das 19h às 22h
Informações: CEPAT (41) 3349-5343 / ACNAP   (41) 99693-2906 
Inscrições: cepat_cjciascuritiba@asaav.org.br ou (41) 3349-5343
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Pensata 
Pedro Elói 
FilóSOFO e auTOr dO
blOGdOPedrOelOi.COM.br

Diante do pacote de 
maldades de Rafa-
el Valdomiro, o al-

caide curitibano, me lembrei 
de uma crônica de Machado 
de Assis, publicada no jornal 
Diário do Rio de Janeiro, no 
dia 29 de dezembro de 1861. 
Ele comentava sobre a soli-
citação de um crédito suple-
mentar por parte do gover-
no. Notem, não era nenhum 
pacote de maldades. Assim 
escrevia Machado: “Aqui 
hão de me perdoar. De um 
ato de nosso governo, só a 
China pode tirar lição. Não 
é desprezo pelo que é nosso, 
não é desdém pelo meu país. 
O país real, esse é bom, revela os melhores instintos; mas 
o país oficial, esse é caricato e burlesco. A sátira de Swift 
nas suas engenhosas viagens cabe-nos perfeitamente. No que 
respeita à política nada temos a invejar ao reino de Lilipute”. 
Um diagnóstico perfeito.

A Constituição de 1988 nos prometia uma “Constituição 
cidadã”. Ela se constituía num instrumento de defesa con-
tra as chamadas políticas de austeridade pregadas pelo neo-
liberalismo, ideologia dominante neste tempo. Não obstante 
vivemos a década de 1990 como uma década neoliberal. A 
revolta popular foi enorme. Em 2002, com a eleição de Lula, 
mesmo sem mudanças de ordem macroeconômica, se prome-
tia por um fim a esta política.

Os avanços foram grandes. Cito alguns números do Ipea. 
Entre 2003 e 2011, as classes D e E, as mais pobres, diminuí-
ram de 96,2 para 63,5 milhões; as classes A e B cresceram de 
13,3 para 22,5 milhões e a classe C, onde se situa a chama-
da classe média, cresceu de 65,8 para 105,4 milhões. Foram 
anos em que praticamente não se ouvia falar em inflação, em 
recessão econômica e em desemprego. Se confirmava a ima-
gem de Márcio Pochmann de que havia ascensão social para 
todos. Os ricos subiam pelo elevador e os pobres pela escada.

Em 2013 vivíamos um ano es-
plendoroso. Vivíamos o pleno em-
prego e a taxa de juros esteve no 
seu menor patamar, condição im-
prescindível para avanços em nosso 
crescimento econômico. No entanto, 
o Brasil oficial começava a tramar. 
Uma pauta local, o aumento da pas-
sagem de ônibus em São Paulo, foi 
transformada em pauta nacional. Pe-
los meios de comunicação foi plan-
tada a imagem de uma grave crise, 
que deveria ser combatida com as 
políticas de austeridade. Com a nova 
vitória do PT nas eleições de 2014 o 
Brasil oficial intensificou as tramas. 
Boicote e golpe vieram na sequência.

Com o golpe, as políticas neolibe-
rais foram retomadas. Um por um, os 

pilares da frágil cidadania brasileira estão sendo desmontados. 
Ataques contra a educação pública, contra os direitos do traba-
lhador, contra o sistema previdenciário e a seguridade social 
e contra o SUS, são diários, em atendimento às exigências do 
capital financeiro internacional. De imediato houve o alinha-
mento dos governadores ligados ao golpe a estas políticas.

Vamos ficar restritos ao caso do Paraná. O governo do Esta-
do, altamente suspeito de envolvimento em casos de corrupção, 
proclamou uma crise gigantesca, sem precedentes. Esta ideia foi 
implantada na mente do povo. A partir daí todas as perversida-
des passam a ser permitidas. São medidas de salvação, pregadas 
messianicamente. Creio que não preciso nominar. Um regime 
de violência se instaurou sob o beneplácito do Poder Judiciário. 
Lembremos apenas do dia 29 de abril de 2015.

Em 2016 vieram as eleições municipais. A Lava Jato e a 
mídia demonizaram a esquerda e, para o segundo turno, aqui 
em Curitiba, sobraram duas opções alinhadas ao neolibera-
lismo. Temer, Richa e Rafael Valdomiro passaram a reinar 
triunfantes, praticamente sem oposição institucional, apenas 
a popular. O Brasil oficial não passa por privações.

As maldades do velho novo alcaide não tardaram. A pri-
meira se voltou contra a população mais pobre que usa o 

O alcaide Greca se alinha 
ao “País Oficial” 

as maldades do velho novo 
alcaide não tardaram. a primeira 

se voltou contra a população 
mais pobre que usa o transporte 

coletivo e agora, estamos 
assistindo ao chamado pacote de 
maldades, que não me cabe e não 

tenho espaço para examinar

transporte coletivo e agora, estamos assistindo ao chamado 
pacote de maldades, que não me cabe e não tenho espaço para 
examinar. Mas sabemos que se volta para a arrecadação e a 
austeridade para com o funcionalismo municipal, seguindo a 
ideia de seu chefe e padrinho político.

O plantio da ideia da crise visa a aceitação popular da ine-
vitabilidade e do acerto das medidas que estão sendo tomadas, 
mas que a história já nos comprovou que elas têm efeitos so-
ciais mais do que perversos. Estes efeitos são percebidos, in-
clusive, pela imprensa internacional, que aponta que estamos 
construindo um país voltado para a miserabilização. E tudo em 
perfeita sincronização, em nível municipal, estadual e federal.

A situação é extremamente preocupante. Uma ideia iner-
cial toma conta, em torno da inevitabilidade das medidas go-
vernamentais, o que provoca a apatia para a reação. Termino 
com três observações. A primeira é a de que não se retiram 
direitos sob o regime democrático, a segunda é a de que a vio-
lência virá em consequência e que poderemos rumar para um 
estado de exceção e a terceira, voltando à citação de Machado 
de Assis, o país real poderá se voltar contra o país oficial. 
Nunca tivemos uma guerra civil, uma rara exceção no mundo. 
“O país real, esse é bom, revela os melhores instintos; mas o 
país oficial, esse é caricato e burlesco”. 

Mas não posso encerrar de forma pessimista. Contra a na-

turalização das maldades, lembremos de Brecht de que nada 
é natural, que nada é impossível de mudar. Existe um dever 
humanitário que nos chama contra esta naturalização de de-
sumanidades. “Desconfiai do mais trivial, na aparência singe-
lo. E examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos 
expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa 
natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão 
organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade de-
sumanizada, nada deve parecer natural - nada deve parecer 
impossível de mudar”.
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Prefeito ignora pauta dos servidores municipais 
e tenta impor congelamento de salários
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em reunião da direção Nacional da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), realizada no final de março, em Brasília, o presidente da entidade, 
Vagner Freitas, afirmou que a Central deve promover um “abril verme-
lho”, com diversas ações que contribuam para a afirmação da data de 28 
de abril como “a maior greve geral da história brasileira”. de fato, há 
muita expectativa em torno da data que promete, depois de décadas, uma greve unifica-
da do sindicalismo brasileiro. a greve geral mais recente na História ocorreu em 1989 e 
foi a segunda durante o governo de José Sarney.

RadaR da Luta 
Pedro Carrano
JOrNaliSTa e iNTeGraNTe 
da FreNTe braSil POPular 

ainda na questão da memória, há cem anos também se promulgava a Constituição 
mexicana, que estabelecia conquistas aos trabalhadores daquele país, tais como: jor-
nada máxima de oito horas; proibição do trabalho aos menores de 14 anos e jornada 
máxima de seis horas aos maiores de 14 e menores de 16 anos; um dia de descanso 
para cada seis trabalhados; entre outros, isso no México. enquanto no brasil o atual 
governo quer justamente desmanchar a Constituição. 

estamos em abril 
e 2017 já reserva 
ataques contra os 
direitos trabalhistas, 
paralisações cada 
vez maiores contra 
o desmanche da 
previdência e um 
governo Temer 
desgastado. É ano 
também de memória. 
Completam-se cem 
anos da revolução 
russa de 1917, a 
primeira experiência 
de tomada do poder 
do estado por uma 
organização dos 
trabalhadores. Naquele 
mesmo ano, ocorreu 
também paralisação 
geral no brasil, em 
julho, à época sobre 
forte influência de 
ações anarquistas. O 
Wikipedia aponta que 
os trabalhadores em 
greve exigiam aumento 
de salário. “O comércio 
fechou, os transportes 
pararam e o governo 
impotente não 
conseguiu dominar o 
movimento pela força. 
Os grevistas tomaram 
conta da cidade por 
trinta dias. leite e carne 
só eram distribuídos 
a hospitais e, mesmo 
assim, com autorização 
da comissão de greve”. 

2017 de 
lutas e 
Memórias 

Memória e Constituição 

Também podem ser lembrados no ano de 2017 dois tristes episódios. em outubro, 
completam-se dez anos do brutal assassinato do agricultor do MST, Valmir Mota de 
Oliveira, o Keno, na região Oeste do Paraná, por um grupo de segurança armada a 
serviço de ruralistas. Também em 2017 completam-se vinte anos do maior episódio de 
privatização e, por que não, corrupção da História brasileira: a mineradora Vale do rio 
doce (atual Vale) foi vendida por apenas r$ 3,3 bilhões, sendo que hoje possui reservas 
e infraestrutura estimadas em mais de r$ 100 bilhões. 

da memória 

28 de abril é greve geral! 
depois de 28 anos 

desMOnte da eduCaÇÃO
Júlio Carignano   
CaSCaVel (Pr)

Governo 
Richa aniquila 
universidades 
estaduais
POlíticA nEOliBErAl PArA O EnSinO SUPEriOr tEm 
cOmO PrinciPAl AlVO A qUEBrA DE AUtOnOmiA UniVErSitáriA

JC Carignano
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Os atuais alvos são o regime de tIde, os 
professores temporários e por fim a nossa 

autonomia universitária. tudo isto somado 
a nova conjuntura inaugurada pelo governo 
golpista de Michel temer cria perspectivas 

sombrias em um futuro próximo
PAULO PORTO, professor da Unioeste

É preciso avançar 
na luta coletiva 

em defesa da 
universidade e dos 
serviços públicos. 

Os professores 
e técnicos das 
universidades 

do Paraná estão 
desafiados, 

mais uma vez, a 
demonstrarem 

sua disposição de 
luta e capacidade 

de organização 
para reverter as 

medidas que têm 
sido anunciadas 

pelo governo
lUiz FErnAnDO rEiS, 
presidente da Adunioeste

JC Carignano JC Carignano

gastos, porém na opinião dos sindicatos 
que representam técnicos e professores 
essa é mais uma tentativa do governa-
dor em acabar com a autonomia uni-
versitária garantida pela Constituição 
de 1988. “Os planos de carreira do 
governo se diferenciam dos planos de 
carreira das universidades. Com o meta 
4, processos simples de avanço de car-
reira podem perder agilidade”, aponta 
Gracy Kelly Bourscheid, presidente do 
Sinteoeste (Sindicato dos trabalhado-
res em Estabelecimentos do Ensino Su-
perior do Oeste do Paraná). 

Além de se comprometer a au-
mentar do incentivo à titulação dos 
professores e a reformular o plano de 
carreira dos técnicos universitários, as 
promessas do então candidato a ree-
leição Beto Richa previa a retirada da 
Unespar (Universidade Estadual do Pa-
raná) e UEnP (Universidade Estadual 
do Norte do Paraná) do Meta 4. Porém, 
o que se viu foi o contrário, além de não 

retirar as duas instituições do sistema, 
o governador tem intensificado a tenta-
tiva de implantar o controle nas outras 
cinco universidades paranaenses.

As universidades e hospitais uni-
versitários também sofrem com a au-
sência de nomeações, compromisso do 
governador em 2015 e 2016. São mais 
de 180 professores e 400 técnicos para 
serem nomeados nas iEES, segundo 
dados apresentados pela SEti (Secre-
taria Estadual de Tecnologia e Ensino 
Superior). Outro ponto que desmotiva 
os trabalhadores é o fato dos técnicos 
universitários terem a menor tabela sa-
larial das carreiras do Estado.

Para o professor da Unioeste (Uni-
versidade Estadual do Oeste do Paraná) 
e vereador em Cascavel, Paulo Porto, 
as universidades públicas estão sob 
forte ataque dos governos Estadual e 
Federal. “Os atuais alvos são o regime 
de TIDE, os professores temporários e 
por fim a nossa autonomia universitá-

ria. Tudo isto somado a nova conjuntu-
ra inaugurada pelo governo golpista de 
Michel Temer cria perspectivas som-
brias em um futuro próximo”, afirma o 
docente, destacando que “mais do que 
nunca é fundamental a organização e 
mobilização sindical”.

Para Luiz Fernando Reis, o momen-
to é grave, mas é preciso seguir resis-
tindo aos desmando do Governo Beto 
Richa. “É preciso avançar na luta co-
letiva em defesa da universidade e dos 
serviços públicos. Os professores e téc-
nicos das universidades do Paraná estão 
desafiados, mais uma vez, a demonstra-
rem sua disposição de luta e capacidade 
de organização para reverter as medidas 
que têm sido anunciadas pelo governo”, 
conclui o presidente da Adunioeste. 

O ensino superior público no país 
vive uma ofensiva, uma onda 
de precarização das instituições 

federais e estaduais que tem colocado 
em risco o desenvolvimento de ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão. A 
PEc (Proposta de Emenda à constitui-
ção) que limitará investimentos públicos 
por 20 anos e a tentativa da aprovação 
da cobrança de curso de pós-graduação 
em universidades públicas são amostras 
do processo que busca a privatização do 
ensino superior público.

Esse cenário tem se acentuado no 
Paraná pela política neoliberal do go-
vernador Beto richa (PSDB), espe-
cialmente a partir de 2015. As sete uni-
versidades estaduais passam por sérias 
dificuldades com corte de repasses, de 
déficit no quadro pessoal, falta de in-
centivo nas carreiras de servidores téc-
nicos e docentes, entre outras questões 
que comprometem o funcionamento 
dessas instituições. 

A suspensão do reajuste geral do 
funcionalismo, previsto para janeiro e 
maio deste ano, resultará num arrocho 
salarial de aproximadamente 8,5% para 
o conjunto dos servidores do Estado so-
mente em 2017. Nas universidades, o 
valor que deixará de ser investido será 
superior a R$ 200 milhões. 

Em março, o chefe da Casa Civil, 
Valdir Rossoni, encaminhou ofício 
aos reitores detalhando medidas que 
deveriam ser adotadas para restrin-
gir as despesas com pessoal, como a 
restrição da concessão de licenças, a 
concessão do tiDE (tempo integral e 
Dedicação Exclusiva) e a contratação 
de docentes e técnicos. Aliado a isso, 
o governo anunciou o corte drástico na 
contratação de professores temporários 
para ano letivo de 2017. Pressionado, o 
governador voltou atrás na decisão, en-
tretanto a contratação de docentes tem-
porários autorizada não será suficiente.

A política neoliberal para o ensi-
no superior tem como principal alvo a 
quebra de autonomia das iEES. “tais 

desMOnte da eduCaÇÃO

medidas significam uma afronta à au-
tonomia universitária um ataque sem 
precedentes aos direitos dos servidores 
técnicos e docentes, previstos em lei”, 
comenta Luiz Fernando Reis, presi-
dente da Adunioeste (Sindicato dos 
Docentes da Unioeste – Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná).

Neste contexto de afronta à auto-
nomia das universidades encontra-se 
a tentativa do Governo Beto Richa de 

implantação do “Sistema meta 4” nas 
iEES; um acompanhamento e controle 
do quadro de pessoal que já vem sendo 
implantado em órgãos da administração 
estadual e que tem por objetivo a cen-
tralização do controle de pagamentos. 
Se implantado, o governo controlaria 
desde os concursos, vagas de técnicos 
e docentes até o avanço das carreiras.

A justificativa apresentada pelo go-
verno seria dar maior transparência dos 
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Pouco menos de um ano. O necessário para 
o governo temer (PmDB) redirecionar e 
diminuir o papel em jogo do principal ban-

co de financiamento e indução do setor produtivo: 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co (BnDES). 

O BnDES, subordinado ao ministério do Pla-
nejamento, é responsável pelo financiamento das 
exportações brasileiras de bens e serviços de enge-
nharia e construção. Só que a mais recente medida, 
apontada pela direção do banco, é a mudança do cál-
culo da taxa de Juros de longo Prazo (tJlP), que 
baseia os empréstimos, hoje fixada em 7,5% ao ano, 
taxa que ajudava a corrigir e ficar abaixo da Selic 
(12,25% ao ano). Esta taxa é considerada a princi-
pal medida para determinação do preço do crédito e 
também importante para investimentos em infraes-
trutura. Com a medida anunciada pela presidência 
do BnDES, a Selic passa a ser uma das referências 
para o empréstimo do banco. 

“Na verdade, com a mudança na TJLP muda 
bastante o papel do BnDES na economia, é como 
se você colocasse o BnDES na mesma situação do 
ponto de vista da concessão de crédito dos bancos 
comerciais”, analisa o economista Luiz Gonzaga 
Belluzzo, da Universidade Estadual de Campinas. 

O papel do banco geralmente é definido de acor-
do com a política econômica de cada período his-
tórico, desde o seu surgimento, há 65 anos. Agora, 
redefinido pelo novo governo depois do golpe de 
Estado no Brasil, com orientação nitidamente de 
mercado e pró-privatização – e não de políticas de 
combate à crise e à recessão. “O Banco reformulou 
suas políticas operacionais de acordo com as novas 
premissas estabelecidas para os futuros leilões de 
concessões”, descreve a página do BnDES, ainda 
em 2016. O Banco apresenta conselho de adminis-
tração com representação da sociedade civil, mas o 
cabo de guerra é desfavorável para uma pressão da 
sociedade civil sobre os rumos do banco. 

Já o economista Marcelo Manzano, da Fundação 
Perseu Abramo (FPA), acentua a questão de a taxa da 
TJLP ser favorável aos investimentos de longo prazo. 
“Sob a alegação de que, para manter a tJlP em pata-
mares inferiores à estratosférica taxa Selic, gerava-se 
um custo fiscal indesejável e uma distorção na polí-
tica monetária (ora, mas o problema não seria então 
a altura da Selic?) preferiram cortar a única fonte de 
financiamento efetivo que se conhece no Brasil para 
o investimento de longo prazo”, critica.

InVestIMentO
Pedro Carrano    
JOrNaliSTa

Governo temer 
descarta crédito 
e investimento 
de longo prazo 
do setor produtivo

mUDAnçAS nA 
OriEntAçãO DO BnDES 
mOStrAm EqUíVOcOS 
DO ATUAL GOVERNO EM 
RELAçãO à ECONOMIA. 
tEmEr DESPrEzA Um 
inStrUmEntO imPOrtAntE 
DE inVEStimEntO Em 
inFrAEStrUtUrA 
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Proporção de recursos 
do bndes em relação ao Pib

2007

2,4%

2010

4,3%

2014

3,4%

sob a alegação de que, 
para manter a tJLP em 
patamares inferiores à 

estratosférica taxa selic, 
gerava-se um custo fiscal 

indesejável e uma distorção 
na política monetária 

preferiram cortar a única 
fonte de financiamento 

efetivo que se conhece no 
Brasil para o investimento 

de longo prazo
MARCELO MANzANO, economista da 

Fundação Perseu Abramo (FPA)
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relação
crédito/Pib

BanCO PÚBLICO

Para neoliberais, 
Bndes teria papel 
superdimensionado 
A crítica dos setores neoliberais e or-
todoxos na economia aponta como um 
erro o investimento correspondente a 
um percentual do PIB para o banco 
público, na forma de investimentos 
no setor produtivo. A análise do jor-
nal Valor Econômico, por exemplo, 
criticou o investimento no banco de 
até 10% do PIB. Para o periódico, 
seria indiferente também em qual se-
tor o investimento acontece. “O que 
importa para o banco se o projeto de 
inovação é do comércio ou da indús-
tria? nada. O que importa é se é um 
projeto de inovação”, afirma matéria 
do jornal. 

No sentido contrário, a avaliação 
do economista Luiz Gonzaga Belluzo 
é a defesa do investimento em setores 
da produção, o que, sem uma taxa de 
juros com retorno suficiente para as 
empresas, inviabiliza investimentos 
de longo prazo: “(A atual política) 
contradiz completamente o que foi 
o papel de um banco de desenvolvi-
mento. Os proponentes dessa solução 
sobre a TJLP argumentam que isso 
altera a eficácia da política monetária, 
mas é um argumento frágil. Na verda-
de você tem uma série de programas 
de crédito favorecido, fundamentais 
para o desempenho da economia”, diz.

desprezo por uma
ferramenta de investimento 
Fica também a crítica do pesquisador Fernando Costa, professor 
titular do iE-UnicAmP, quem identifica uma queda na relação 
entre crédito e PiB entre 2016 e 2017 (veja quadro) e uma me-
nor participação da relação entre recursos do banco e o Produto 
interno Bruto (PiB): “Vale também registrar que as estatísticas 
provam que o mercado de capitais atua pró-ciclo de expansão e 
o BnDES contra ciclo depressivo”, descreve em artigo, dispo-
nibilizado para a revista ágora. 

nota da Associação de funcionários do BnDES, datada do 
dia 6 de abril, condena as medidas da direção do Banco. Os fun-
cionários do banco com sede no rio de Janeiro (rJ) colocam-se 
contra “várias medidas que visam enfraquecer o BnDES como 
banco de desenvolvimento, como a criação da tlP (taxa de 
juros submetida à influência volátil do mercado), a devolução 
antecipada de empréstimos ao Tesouro Nacional e a já ventilada 
proposta de fazer leilões dos recursos do FAT para favorecer os 
bancos privados”, assinala carta dos funcionários.

O presidente da Associação, Thiago Mitidieri, reforça, em 
entrevista à ágora, que a mudança da orientação do BnDES 
nesta conjuntura de recessão é um tiro no pé por parte da política 
econômica do governo, uma vez que seria a ferramenta necessá-
ria para a retomada dos investimentos. “Nessa equação básica, 
não há evidências e condições para os investimentos serem re-
tomados. Pelo investimento privado também não será. Pelo lado 
externo também não há sinais de crescimento. O cenário é de 
queda de investimento”, resume. 

Não é apenas o BnDES. O 
conjunto da obra do gover-
no temer busca redefinir 

o papel que os bancos públicos tive-
ram nos governos petistas, não sem 
certo ódio no olhar e nessas medidas 
de terra arrasada. O cientista político 
cesar Sanson, professor da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFrn), debate com a ágora que o 
projeto de governo anterior, classi-
ficado por diferentes pesquisadores 
como neodesenvolvimentista, assen-
tava-se no que Sanson chama de um 
tripé: que ele classifica como Estado 
investidor, Estado social e o Estado 
financiador. nenhum desses itens pa-
rece estar presente no projeto após o 
impeachment de Dilma Roussef, em 
17 de abril de 2017. 

“O Estado investidor, sintetizado 

pelo PAC, ou seja, o investimento 
em grandes obras de infraestrutura. 
O Estado financiador, por meio do 
BnDES, financiava empresas pri-
vadas, e apostou alto na criação do 
que foi definido pelo BnDES como 
global players, empresas de capital 
nacional que pudessem competir no 
mercado internacional, então houve 
muito dinheiro para a indústria na-
val, siderúrgica, Petrobrás, Embraer, 
Vale, construção civil. E o terceiro 
tripé era o Estado social, represen-
tado por meio das políticas sociais 
compensatórias, em que se destaca-
va o bolsa família. Estado investidor, 
Estado social, Estado financiador. 
No novo governo de fato as inter-
pretações apontam uma desidrata-
ção completa do papel do Estado na 
economia e da sociedade”, declara. 

universidade 
critica o desmonte 
das instituições 
de financiamento
PESqUiSADOr PArAnAEnSE DA UniVErSiDADE DO riO GrAnDE 
DO nOrtE APOntA qUE EStADO PErDE cArActEríSticA DE 
FinAnciAmEntO, inVEStimEntO E POlíticA SOciAl 

desmonte completo 
“Rebaixando o perfil das políticas públicas, despreocupado com os 
créditos para impulsionar o desenvolvimento, fomentando os lucros 
pela especulação financeira, promove o desmonte do BNDES, do 
banco do brasil, da Caixa economia Federal, do banco do Nordeste, 
num atentado grave ao potencial de crescimento econômico e 
de distribuição de renda que o brasil havia construído”, resume o 
sociólogo Emir Sader, em artigo, criticando o governo temer.

diminuição de 
conteúdo local 
e privatizações
ainda em 2016, o bNdeS já havia aprovado 
medidas temporárias de redução de 60% 
para 50% do índice mínimo de nacionalização 
em valor exigido para o credenciamento de 
máquinas e equipamentos, sistemas industriais 
e componentes nas operações de crédito do 
banco. Mais que isso, o banco será o condutor 
do processo de concessões e outras formas de 
desestatização de ativos, dentro do Programa 
de Parceria de investimentos (PPi), no plano 
nacional e nos estados (brasil de Fato Paraná). 

Com a mudança na tJLP 
muda bastante o papel 

do Bndes na economia, é 
como se você colocasse o 

Bndes na mesma situação 
do ponto de vista da 

concessão de crédito dos 
bancos comerciais

LUIz GONzAGA BELLUzzO, Economista 
da Universidade Estadual de Campinas

PERíodo 
NEoLiBERAL 

 PERíodo 
APóS o GoLPE 

dE ESTAdo 
No BRASiL

PERíodo dE 
GoVERNoS 
PETiSTAS 

(2003-2014)

36,6% 
com queda para 

24,7%

58,9%

48,7%
janeiro de 2017

53,2%
janeiro de 2016
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3 CLIQues isabella Lanave
FOTóGraFa
recomendada, pela revista 
Time, como uma das 34 
fotógrafas a serem seguidas

Família à 
contraluz 
Fotografar a própria família 
requer coragem. Tive minha mãe 
como modelo no meu primeiro 
trabalho de fotografia na vida, 
deslocando-a de seu dia-a-dia 
para alcançar o meu objetivo. 
de um tempo pra cá, quem se 
deslocou fui eu. Para dentro de 
nossa relação, como filha, como 
mãe e muitas vezes até com os 
papéis inversos. esse é um trabalho 
que está em processo e talvez 
nunca tenha realmente um fim. 

Próxima parada: 
greves pelo mundo

POntO de VIsta
César Schultz  
aSSeSSOr SiNdiCal Na SaerGS
- SiNdiCaTO dOS arquiTeTOS 

Até 2016, as manifestações contra o governo 
Dilma Rousseff eram lição de civilidade e 
patriotismo. Passado o golpe, as ruas se-
guem cheias, mas agora contra os políti-

cos de plantão. Só que esses, ao invés de respeitar os 
movimentos, agora tenta desmoralizar os trabalhadores. 
Muitos prefeitos chamam os grevistas de preguiçosos 
e vagabundos, demonstrando uma faceta autoritária. O 

prefeito de Curitiba Rafael Greca, por exemplo, disse 
que preferia o modelo grevista alemão, sugerindo que 
no país germânico não existe paralisações. Ocorre que 
no começo de fevereiro uma greve geral parou os ae-
roportos na Alemanha. De olho nisso, a revista ágora 
resolveu fazer um tour por alguns países e ver como os 
trabalhadores fazem suas manifestações. Nesse roteiro 
se percebe que no Brasil ainda estamos light. confira

aRGentIna
Localização das Greves: além das 
greves por categoria, professores, 
aeronautas, bancários, há greve gerais 
contra a políticas econômicas recessivas. 
Assim foi contra os presidentes Raúl 
alfonsín (1983-1989) e Fernando de 
la Rúa (1999-2000) que acabaram 
renunciando muito pela pressão das 
ruas. Foi chamada uma greve geral para 
a CGT argentina para abril.

Principal Central: CGT argentina

Como se mobilizam: as greves 
argentinas se contabilizam por 
gigantescas manifestações de rua e de 
forte adesão, parando todo o setor que 
está em greve ou paralisando o país em 
greves gerais.

Fique de olho: Há uma cultura de 
mobilização e consciência de classe na 
argentina, que às vezes surpreende a 
todos. além dos setores trabalhadores 
clássicos que cruzam os braços, o 
jogadores de futebol deste país voltaram 
há pouco de uma greve de mais 3 
meses, parando o campeonato nacional.

aLeManha
Localização das Greves: O movimento 
sindical se organiza em ramos de 
atividades, na indústria, nas ferrovias, 
no setor de serviços (bancários, 
comerciários, securitários, jornalistas, 
radialistas, gráficos e trabalhadores dos 
correios) e nos setor público. As greves 
são mais escassas que na argentina 
e na França, entretanto, de grande 
capacidade de mobilização. 

Principal Central: a dGb. Se destacam 
também os sindicatos de ramos com iG 
MeTTal, Sindicato Verdi e a Federação 
Alemã dos Servidores Públicos (DBB).

Como se mobilizam: as greves por 
ramos de atividades de econômicas 
possuem grande capacidade de 
mobilização e de impacto. as greves dos 
maquinistas, por exemplo, causaram 
um prejuízo à empresa estimado em 10 
milhões de euros por dia, o que somou 
220 milhões de euros desde o começo 
do conflito há mais de oito meses. Outros  
sindicatos do ramo de serviços pararam 
mais 400 mil trabalhadores creches.

Fique de olho: O Sindicato Verdi 
convocou uma greve em fevereiro 
de 2017 nos aeroportos alemãs que 
paralisou os serviços aéreos.

FRanÇa
Localização das Greves: 
Caminhoneiros, ferroviários, 
controladores de voo e funcionários do 
setor de energia, além de servidores 
públicos e bancários. Existe também 
a tradição das greves gerais contra 
medidas recessivas ou contra retiradas 
de direitos. Precisa se ressaltar que os 
trens e metrôs são a base do transporte 
público e do escoamento de produção.

Principal Central: CGT francesa

Como se mobilizam: Fortes de 
manifestações de rua, marcado por 
conflitos intensos com a polícia, 
com barricadas e pneus em chamas. 
Nas greves de maio de 2016, o setor 
elétrico das refinarias levaram o país ao 
desabastecimento de energia e petróleo.

Fique de olho: as greves de 2016 
contra a reforma trabalhista que retiram 
direitos históricos dos trabalhadores 
levaram 1 milhão de pessoas as ruas. a 
reforma foi aprovada, pois o governo 
se utilizou de dispositivo constitucional, 
aprovando sem votação no plenário.
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CaRtOOn eCOnOMIa
Paula Padilha e Manoel Ramires
JOrNaliSTaS

empregos, indústria e
direitos derretem no Brasil



sem emprego formal  
e aposentadoria
A classe trabalhadora já está pagando 
por esse modelo. Em março, a Câma-
ra dos Deputados aprovou o PL 4302. 
Ele permite a terceirização de toda e 
qualquer atividade das empresas. O 
projeto estava engavetado desde que o 
ex-presidente Fernando Henrique Car-
doso deixou o poder. 

Para o presidente da Associação 
Latino-americana de Juízes do Tra-
balho (AlJt), Hugo melo Filho, a 
PL traz perda de direitos como aviso
-prévio e multa de 40% nos casos de 
demissão sem justa-causa, além de 
aumento do número de acidentes. Sua 
estimativa é que os trabalhos terceiri-
zados devem saltar de 13 milhões para 
52 milhões, gerando uma indústria de 
“empresas sem empregados”. 

Já a economista Laura Carvalho 
declarou, em sua conta no Facebook, 
que a terceirização sem limites traz 
impacto direto na previdência. “Imagi-
nem um mundo de trabalhadores con-
tratados como empreendedores indivi-
duais, contribuindo apenas 5% sobre o 
salário mínimo para a previdência. E o 
empregador, nada. (Esse) Pl pode re-
duzir a base de arrecadação do sistema 
e elevar o tal rombo na Previdência no 
curto prazo”, avalia.

eCOnOMIa

A divulgação da manutenção 
do Produto Interno Bruto 
(PiB) negativo no ano de 

2016, pouquíssimo acima do índice 
que fechou em 2015, não foi o sufi-
ciente para que a equipe econômica 
do governo de Michel Temer recuasse 
no discurso de que o país dá sinal de 
melhoras e que está no caminho para o 
crescimento econômico.

O próprio índice negativo, queda 
de 3,6%, divulgado pelo IBGE, foi 
justificativa para temer e companhia 
baterem na mesma tecla de que, desde 
que assumiu, o país apresenta sinais de 
melhora, com a expectativa de PIB po-
sitivo em 2018 e 2019.

Henrique Meirelles, ministro da 
Fazenda, chegou a declarar que já no 
primeiro trimestre a economia apresen-
taria sinais de melhora. Eis que o pri-
meiro trimestre de 2017 acabou e os si-
nais da economia ainda são os mesmos: 
40 milhões de pessoas em situação de 
trabalho vulnerável, sendo 12 milhões 
de desempregados.

O PIB também indicou que os se-
tores que poderiam alterar esse indica-
dor vão de mal a pior. Construção civil, 
serviços, comércio, agropecuária, até 
mesmo serviços financeiros. todas as 
variações negativas. Não há, no mo-
mento, nada palpável que indique cres-
cimento econômico. 

Recentemente, o Portal Brasil, site 
oficial do Governo Federal, divulgou 
uma pesquisa afirmando que os dados 
indicavam “confiança do comércio na 
economia, nas próprias empresas e nas 
vendas”. De acordo com a pesquisa, o 
índice que mede a percepção de con-
fiança chegou a 100,74 pontos em mar-
ço, que seria 23,6% superior ao mesmo 
período do ano anterior.

contudo, essa confiança não é ve-
rificada pelo povo e pela realidade. De 

acordo com o Departamento Intersin-
dical de Estudos Econômicos e Sociais 
(DiEESE), boa parte da crise vivida 
pelo Brasil reflete o esgotamento das 
saídas convencionais nas quais muitos 
países têm insistido, apesar de essa es-
colha significar agravamento do qua-
dro socioeconômico geral. O Boletim 
de conjuntura divulgado no fim de 
março demonstra que os problemas do 
endividamento dos estados e das famí-
lias, o aumento do desemprego, a que-
da da renda atormentam as economias 
do mundo todo. A economia mundial 
não consegue engatar uma retomada 
consistente do crescimento e cerca 
de US$ 57 trilhões, segundo a OcDE 
(Organização para a cooperação e De-
senvolvimento Económico), estão es-
tocados em fundos de investimentos.

“O programa econômico que o go-
verno federal implanta no Brasil segue 
uma prescrição neoliberal clássica, 
cujo propósito é compensar os efeitos 
da crise mundial sobre as margens de 
lucro das grandes empresas com redu-
ção de direitos da classe trabalhadora e 
da população”, alerta o boletim de con-
juntura do DiEESE.

O programa econômico que o governo 
federal implanta no Brasil segue uma 

prescrição neoliberal clássica, cujo 
propósito é compensar os efeitos da crise 
mundial sobre as margens de lucro das 

grandes empresas com redução de direitos 
da classe trabalhadora e da população

Boletim de conjuntura do DiEESE

indÚstria eM retraÇÃo
Paraná e outros cinco estados tem queda industrial*
A confiança do governo na retomada da economia não se 
verifica na indústria brasileira. O Brasil entrou 2017 com números 
negativos em cinco dos 14 estados pesquisados. Tendo o mês de 
janeiro como referência, no acumulado em 12 meses, a indústria 
recuou em 14 dos 15 locais.

*Fonte ibGe Ceará
-3,4%

paraná
-0,8%

rio grande do sul
-3,1%

bahia 
-4,3%
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destruição  
das empresas nacionais
As investigações da operação Lava Jato con-
tra corrupção no Brasil então destruindo a en-
genharia nacional, o setor de petróleo e gás e 
agora o setor de alimentos. Coincidentemen-
te, conforme apontou Pochmann, três redutos 
brasileiros que o capital estrangeiro ainda não 
tinha investido no Brasil. “Obviamente esse 
vazio deixado pelo petróleo e gás está sendo 
ocupado hoje por empresas estrangeiras. As 
empreiteiras nacionais se tornaram inviáveis, 
estão tendo que se desfazer de seus ativos e até 
mesmo vender parte do que possuem para em-
presas estrangeiras. E não sabemos o que vai 
acontecer com o setor de frigoríficos”, alarma.

eCOnOMIa

a mudança de voto deve ser tratada 
não só como um redirecionamento 

diplomático, mas como uma tentativa 
deliberada de impedir que os impactos das 
reformas econômicas sejam avaliados – e 

eventualmente criticados – pela Onu, num 
sinal bastante preocupante de como o país 
deve se portar daqui para frente no órgão

cAmilA liSSA ASAnO,  
Coordenadora de Política Externa da Conectas Direitos Humanos

setores econômicos em queda

as três atividades que compõem o Pib 
tiveram redução de desempenho:

Os demais setores potenciais empregadores 
do país também tiveram queda: 

apostando  
no arrocho 
A única expectativa de crescimento 
do país está concentrada na aplicação 
de reformas privatistas neoliberais 
que Temer está implantando e arti-
culando a aprovação no Congresso. 
Todas elas com uma característica 
inerente ao neoliberalismo: o Estado 
mínimo para a população, para que 
sobre dinheiro para pagar rentistas.

Juros caindo? Ainda atende aos 
interesses dos especuladores, pois 
com a inflação baixa, o juro real 
pago aos rentistas do mercado finan-
ceiro se mantém o mesmo. Aliás, 
para chegar à queda da inflação, a 
receita neoliberal é cruel: se utiliza 
do desemprego e do corte do acesso 
ao crédito para que a população, sem 
dinheiro, pare de consumir, pressio-
nando os preços para baixo. 

Desde 2015 se tem em curso um 
processo de regressão social no país. 
Na concepção liberal, o Estado míni-
mo é para as questões sociais. Quem 
tem poder define o que é questão 
social. Nos anos de governo Lula e 
Dilma, o Bolsa Família ajudou na 
qualidade de vida da população, mas 
os fatores que retiraram as famílias 
da pobreza foram os demais aspec-
tos, como emprego, renda, crédito. 

“O projeto neoliberal foi inter-
rompido a partir de 2003 e agora nós 
temos a retomada dessas reformas de 
forma contundente. Temer tem uma 
base de apoio enquanto ele oferecer 
indicação de que tem capacidade de 
fazer reformas que são de interesse 
do ponto de vista do capital, dos em-
presários, dos meios de comunica-
ção. Temer está lá para fazer essas 
reformas, se ele não fizer, ele perde 
apoio, ele cai”, atrela o economista 
Marcio Pochmann em entrevista ao 
site terra Sem males.

agropecuária 

-6,6%

serviços

-2,7%
indústria

-3,8%

A indústria de 
transformação

teve queda 
de 5,2% no ano. 

a construção sofreu 
contração de – 5,2%, 
e a extração mineral 

recuou de – 2,9%. 

comércio 

outros 
serviços

-6,3%

-3,1%

-3,0%

-2,8%

serviços de 
informação

intermediação 
financeira e 

seguros

MUnÍCiPios 
PerdeM rePasses
O Governo Temer já reduziu em 8,8% repasses 
para saúde nos municípios. O Observatório de 
informações Municipais indica que os repasses 
do governo federal para os programas e ações 
de saúde nos municípios foram reduzidos 
em 8,83% no ano de 2016. Isso significa R$ 
12,02 bilhões em perdas reais para estados e 
municípios investirem em saúde.

*Fonte: alerta Social
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MuLheRes Naiara Bittencourt 
adVOGada e MiliTaNTe da 
MarCHa MuNdial de MulHereS*  

Quando falamos 
em Feminismo 
o uso do S no 

fim da palavra, anuncian-
do a pluralidade, deveria 
ser implícito. Feminis-
moS no plural. Assim 
como “as esquerdas” e 
“as direitas” têm uma 
multiplicidade de posi-
cionamentos, pautas e 
sujeitos, o mesmo ocorre 
no feminismo. Há o femi-
nismo liberal, o feminis-
mo radical, o feminismo 
“queer”, o feminismo 
marxista, o feminismo 
interseccional, e o que temos chamado de “feminismo popu-
lar”, dentre várias outras correntes. Adentrar em pormenores 
de cada uma delas não é nosso objetivo. Mas entender como 
aproveitar o melhor entre estas três últimas vertentes pode im-
plicar em verdadeiro acúmulo para a organização de mulheres 
frente à sociedade patriarcal que vivemos.

O Feminismo marxista contribuiu em muito para pen-
sarmos a articulação entre o Patriarcado e o Capitalismo.  O 
Patriarcado é entendido aqui como estrutura social e cultu-
ral que pré-define papéis, espaços e trabalhos masculinos e 
femininos, hierarquizando-os em relações de poder desigual 
e dominação. Contudo, o Patriarcado não afeta todas as mu-
lheres da mesma forma. Num sistema em que o capitalismo 
avança explorando a classe que sobrevive de seu trabalho, são 
as mulheres trabalhadoras as mais oprimidas.

Por isso a inviabilidade de pautarmos um “feminismo libe-
ral”, isto é, somente dentro das lógicas do mercado que atende 
as mulheres brancas e ricas. Não adianta defender que as mu-
lheres ocupem espaços de poder se ao mesmo tempo defende-
se a flexibilização do trabalho, liberalização da economia ou a 
reforma da previdência que está posta, que afeta as mulheres 
trabalhadoras de forma cruel com o Estado mínimo. 

Se pensamos num femi-
nismo de fato libertador de-
vemos pensar em um proje-
to coletivo que relacione ou 
interseccione as disparidades 
de gênero, raça e classe ou 
do Capitalismo, Racismo e 
Patriarcado, estruturais na 
sociedade brasileira. Este 
nó é perceptível facilmente 
quando vemos as faces das 
trabalhadoras domésticas, das 
trabalhadoras da limpeza, das 
catadoras de materiais reci-
cláveis, daquelas que ocupam 
os postos de trabalho mais 
precários no Brasil e geren-

ciam famílias - muitas vezes sozinhas - na labuta pesada coti-
diana. De nada adianta dizer que “hoje as mulheres ocupam o 
mercado de trabalho formal”, se o trabalho doméstico – histo-
ricamente relegado e imposto às mulheres – é ocupado por uma 
mulher negra e pobre para que a mulher branca e rica possa 
estar no espaço público.

Os Feminismos, neste sentido, devem-se popularizar, sair 
dos debates acadêmicos e, como já têm feito, ocupar as ruas; 
sair da visão estrita do gênero para refletir de fato a classe e 
raça/etnia que têm atingido. É preciso pensar um feminismo 
popular, um feminismo dialógico, real, nas bases da troca de 
saberes e não da imposição bancária (aquela na qual apenas 
se “deposita” conteúdo), como diria Paulo Freire. É preciso 
pensar numa educação popular feminista que traga a partir da 
realidade das mulheres brasileiras suas pautas e lutas, não um 
convencimento de “cima para baixo”. 

Enraizar o feminismo e retomar o trabalho de base são os 
desafios colocados após um longo período de institucionali-
zação e engessamento do debate. E para isso é necessário or-
ganização, objetivo e coletividade. Mais uma vez Paulo Frei-
re: “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho[a], 
os homens [e mulheres] se libertam em comunhão”.

Fortalecer o Feminismo 
Popular, marxista  

e interseccional

eCOnOMIa

sem emprego, sem carteira 
e ganhando menos
O desemprego cresceu 40% de julho de 2015 a julho 
de 2016, mas a situação ainda não tinha chegado aos 
patamares de 2003, quando lula assumiu. Segundo a 
PNad, 12% da população está sem emprego, ou 12,3 
milhões de pessoas. O brasil ainda ampliou a precarização 
do trabalho. Houve crescimento de 800 mil empregados 
sem carteira assinada.

O Caged (Cadastro Geral de empregados e 
Desempregados) também registrou retração no número 
de vínculos formais de trabalho, ou seja, empregos com 
carteira assinada. O saldo das movimentações de admissão 
e desligamento revelou a destruição de 1,3 milhão de 
postos formais de trabalho, em 2016. além disso, em 
dezembro de 2016, o salário médio dos trabalhadores 
admitidos foi 17% menor do que o dos desligados.

a previsão da Organização internacional do Trabalho (OiT) 
é de que haja aumento de 3,4 milhões de desempregados 
no mundo em 2017. desses novos desempregados, 1/3 será 
brasileiro, isto é, de cada três postos de trabalhos eliminados 
no planeta, um será no brasil. 
* boletim emprego do dieeSe

leandro Taques

Golpe fritou a economia
e credibilidade do país
Um dos principais argumentos para a saída da pre-
sidente Dilma Roussef era a melhoria da economia. 
Sob esse argumento se escondia a perspectiva do 
mercado de, em um governo neoliberal de Michel 
Temer, redução de direitos da classe trabalhadora 
e maximização dos lucros. Nesse sentido, diversos 
setores brasileiros se uniram para derrubar Dilma 
alegando crime de responsabilidade.

“Eu acredito que a razão do golpe se viabilizar foi 
a perda da base política da presidenta Dilma. E ela 
perdeu essa base política quando optou pela recessão. 
O que significa dizer que se não tivéssemos tido re-
cessão, talvez não tivesse tido o golpe”, explica Po-
chmann. A redução da desigualdade nesse contexto de 
recessão é perda de poder aquisitivo da classe média.

Contudo, na economia e na sociedade, nem sem-
pre a troca de “seis por meia dúzia” surte o efeito 
esperado. De acordo com, o jornalista Eric Nepomu-
ceno, o Fundo monetário internacional (Fmi) fez gra-
ves alertas sobre os riscos de que se chegasse aonde 
chegamos: “A perspectiva é a de que a economia bra-
sileira continuará paralisada, ou quase. Ou seja, que 
o desemprego continuará destroçando vidas, que a 
pobreza seguirá crescendo, que o país seguirá se des-
truindo lentamente”, projeta.

Os sinais são ignorados pelo governo Temer para 
se manter no poder. Se não entregar as reformas da 
previdência e trabalhista, os peemedebistas – enrola-
dos em casos de corrupção - perdem apoio do setor 
financeiro. Por isso, em março, o Brasil votou contra 
resolução do Conselho de Direitos Humanos da Or-
ganização das nações Unidas (OnU) que trata das 
obrigações financeiras e os impactos da dívida exter-
na nos direitos humanos. Para justificar-se, a embai-
xadora brasileira, Maria Nazareth Farani Azevêdo, 
disse que “a resolução é contrária aos principais ele-
mentos da política econômica atual no Brasil”. 

Para Camila Lissa Asano, coordenadora de Polí-
tica Externa da Conectas Direitos Humanos, “a mu-
dança de voto deve ser tratada não só como um redi-
recionamento diplomático, mas como uma tentativa 
deliberada de impedir que os impactos das reformas 
econômicas sejam avaliados – e eventualmente criti-
cados – pela ONU, num sinal bastante preocupante 
de como o país deve se portar daqui para frente no 
órgão”, disse no site a entidade.
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COORdenadas
sIndICaIs 

Fagner Torres
JOrNaliSTa. aTualMeNTe eSCreVe 
uMa COluNa NO POrTal eSPN FC

Costumo dizer que entre as questões 
menos nobres que regem o setor 
midiático – o jabá, a promiscuidade 

entre as famílias que detém o oligopólio da 
informação e a esfera pública –, a que mais 
me entristece, é a incapacidade que nós, jor-

nalistas, temos de nos revoltar contra o 
sistema que há séculos atrasa nossas 

condições de civilização. Sob a fa-
lácia de nos acharmos ‘coleguinhas’ 
dos patrões nos submetemos a inú-

meros desmandos, a pautas levianas, 
ao medo de nos insurgirmos contra as 
injustiças e sem refletirmos sobre os 
impactos sociais da profissão.

Chamo-me Fagner Torres e tra-
balho com Comunicação desde 2008. 
Ao longo da minha trajetória, acumu-
lei experiências em redações, coorde-

nações de projetos voltados para pro-
gramas de cunho social e popular, além 
de assessorias de imprensa.

Minha última experiência ocorreu 
entre os anos de 2014 e 2016 como tra-

balhador terceirizado. A átrio rio Ser-
vice, prestadora de serviços do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, com atuação 
em áreas fim e meio de diversos órgãos da 
Administração Estadual, me contratou para 
a equipe da Fundação de Apoio à Escola 
técnica (Faetec), uma das maiores – senão 
a maior – entidades de Educação e qualifi-
cação Profissional do país.

Na Faetec comecei a sentir os efeitos da 
terceirização já na contratação. Embora mi-
nha atribuição fosse Assessor de Imprensa, 
em minha Carteira de Trabalho fui identi-
ficado como Analista Júnior, independente 
do que as duas palavras signifiquem. Era 
apenas o início.

eu, jornalista terceirizado 
numa relação 
terceirizada, 

geralmente, seu 
contratante não 

‘aparece’. no meu 
caso, a chefia, um 

profissional nomeado 
pelo estado, logo, em 

regime de contrato 
diferente dos 

subordinados, me 
coordenava apenas 
para as atribuições 

cotidianas. as 
questões empregatícias 

eram negociadas 
diretamente entre a 
empresa e eu, e ela, 

na maioria das vezes, 
não tinha resposta 

para as minhas 
demandas. a relação 

entre empregado e 
chefe importa para a 

qualidade do ambiente, 
mas entre contratado 
e contratante, há um 

imenso limbo

Nos 34 meses em que perma-
neci contratado recebi Remunera-
ção (Salário + Vale transporte + 
Alimentação) corretamente apenas 
nos primeiros 24 meses de contrato 
– entre fevereiro de 2014 e feverei-
ro de 2016.

A partir daí uma sucessão de 
abusos e assédios morais começa-
ram a ocorrer comigo e com os cer-
ca de 400 profissionais sob o mes-
mo modelo contratual, lotados nas 
mais variadas áreas dentro do or-
ganograma da Fundação. A princi-
pal delas foi a falta de pagamento, 
inicialmente entre março e junho 
de 2016. Quatro meses trabalhados 
sem salários e sem nenhuma jus-
tificativa. Apenas um infame ‘não 
temos previsão’.

Sobre isso é preciso ressaltar: 
numa relação terceirizada, geral-
mente, seu contratante não ‘apa-
rece’. no meu caso, a chefia, um 
profissional nomeado pelo Estado, 
logo, em regime de contrato dife-
rente dos subordinados, me coorde-
nava apenas para as atribuições co-
tidianas. As questões empregatícias 
eram negociadas diretamente entre 
a empresa e eu, e ela, na maioria 
das vezes, não tinha resposta para 
as minhas demandas. A relação en-
tre empregado e chefe importa para 
a qualidade do ambiente, mas en-
tre contratado e contratante, há um 
imenso limbo.

Posteriormente, após o paga-
mento dos quatro meses atrasados, 
nova ‘volta’ da empresa. De julho a dezembro, foram outros 
seis meses trabalhados sem pagamento, recebendo, inclusive, 
ameaças para o caso da equipe organizar um rodízio entre os 
funcionários.

Sobre isso, antes que o leitor pense ‘você tinha que ter saí-
do de lá’, adianto que infelizmente, me submeti ao escárnio e 
me agarrei à esperança de permanecer até receber o que me 
deviam. No mercado, como bem sabemos, a maré não anda 
boa para jornalistas. Sobretudo para os que nadam contra a cor-
rente, o que modéstia à parte, é o meu caso. Pesei a situação e 

achei que afastar-me completamen-
te do olho do furacão, abandonar o 
trabalho, poderia ser pior.

Em dezembro fui finalmente 
demitido junto com centenas de 
outros terceirizados precarizados, 
alguns com filhos para sustentar, 
aluguel para pagar, em situação fi-
nanceira, moral e psicológica dra-
mática, o que, felizmente, não é o 
meu caso. Embora, claro, também 
tenha as minhas obrigações.

Na demissão, um detalhe: a 
átrio rio Service, a empresa res-
ponsável pela terceirização citada 
no começo deste artigo, pagou ape-
nas o Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço, o FGtS, de todos os 
demitidos. Os 40% referentes ao 
desligamento, as férias vencidas, 
o 13º salário e os seis meses atra-
sados estão sendo postulados na 
Justiça. O caso está rolando. A pri-
meira audiência está marcada para 
setembro deste ano.

Atualmente ainda estou desem-
pregado, como dezenas de bons 
jornalistas que conheço. Todavia, o 
que mais me impressiona no meio 
dessa história após a aprovação da 
lei que escancara a terceirização 
irrestrita, é que existiam três letras 
que me davam um pouco de segu-
rança de receber meus direitos, nem 
que fosse no tribunal. A tal CLT.

Agora, desde a última sexta, 31, 
ela não existe mais. Com a decisão 
deste governo federal ilegítimo, que 
aplica sem pudor a agenda da chapa 

derrotada na eleição majoritária de 2014, os direitos dos traba-
lhadores estão sendo reduzidos a pó, juntamente com os Tribu-
nais do Trabalho, que tendem a virar latifúndios improdutivos.

E ainda há quem acredite que as reformas que vêm a galo-
pe serão importantes para elevar o estado de bem-estar social 
do brasileiro. Esses acham que, trabalhadores desprotegidos 
geram a compaixão do patrão. Sei… como disse leonardo 
Boff certa vez: ‘se os pobres desse país soubessem o que es-
tão preparando para eles, não haveria ruas que coubessem 
tanta gente para protestar’.
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Pedro Carrano
JOrNaliSTa 

COlabOraçãO: SeTOr de 
PrOduçãO dO MST

CuRtas

dez produtos da Reforma 
agrária no Paraná

5. açúcar Mascavo
Orgânico. É produzido e industrializado 
também no assentamento de Paranacity 

pela cooperativa Copavi. Comercializado nos 
estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, 

rio Grande do Sul, rio de Janeiro.

Deixe de lado o preconceito, a propaganda enganosa 
de que o “Agro é pop”, que não fala sobre os assen-
tados da reforma agrária, e veja todos os produtos 

que as cooperativas do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem terra (mSt) produz, e isso apenas no estado do Paraná.

1. arroz
Com a marca Campo Vivo é 
produzido nos assentamentos 
de querência do Norte, região 
noroeste e comercializado nos 
estados de Paraná, São Paulo 
e Minas Gerais, em mercados 
privado e institucionais.

2. suco de Uva
Também com a marca Campo Vivo, 
é produzido em bituruna, região 
sul, industrializado pela Cooperativa 
de Comercialização de Produtos 
da reforma agraria do Contestado 
(Coopercontestado). 

3. Mel
Produzido nos assentamentos 
de bituruna, processado pela 
cooperativa Coopercontestado, 
com disponibilidade para 
comercialização em todo o 
Paraná.

4. Cachaça
Orgânica. Com a marca 
“Camponeses” é produzida no 
assentamento de Paranacity, região 
noroeste. Com certificação orgânica, 
é comercializada em países como 
itália, espanha e França. 

6. Chá Mate
Tostado e Orgânico. Produzido pela 
Cooperativa de reforma agrária 
e erva Mate (Copermate), no 
município de Santa Maria do Oeste, 
região centro, recebe matéria-prima 
dos assentamentos e comunidades 
indígenas da região para produção 
do chá mate.

7. Panificados
Certificados como orgânicos, 
produzidos na Cooperativa 
agroindustrial 8 de Junho 
(Coperjunho), em laranjeiras do Sul, 
região centro, e em associações de 
outros assentamentos, sobretudos 
por mulheres assentadas.

8.Hortifruti
Com certificação orgânica são 
processadas variadas qualidades 
pela Cooperativa de Agroindústria 
e Comércio Terra livre (Terra livre) 
no assentamento Contestado 
no Município de lapa, região 
Metropolitana de Curitiba, por 
técnicas sustentáveis de sistemas 
agroflorestais. Comercializados como 
merenda escolar e escala comercial. 

9. leite
existem processos de industrialização 
de leite em outras cooperativas da 
reforma agrária. Processado na 
Cooperativa de Comercialização e 
reforma agrária união Camponesa 
(Copran), em forma de leite “Barriga 
Mole”, queijo mussarela, creme de leite 
e manteiga com a marca Campo Vivo. 

10. Café
Produzido nos assentamentos de São 
Jeronimo da Serra e região norte do 
estado, é industrializado e comercializado 
pela Cooperativa de Comercialização 
e reforma agrária Norte Pioneiro 
(Coanop). atende os mercados nacional 
e internacional de cafés brasileiros com 
reconhecimento de qualidade.

onde encontrar?
Todos esses produtos, entre outros, são 
comercializados pela Cooperativa Central 
de reforma agrária do Paraná (CCa/Pr) 
para mercados atacadistas e varejo.

Telefone: (41) 3083-8516
E-mail: produtosdaterrapr@gmail.com

em breve, loja online para compras em 
Curitiba e região metropolitana pelo site 
www.produtosdaterrapr.com.br
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Embora acredite na expressão de que não há direito 
adquirido, mas sim direito preservado com luta e re-
sistência, não posso crer no desmonte de direitos so-

ciais a que o Brasil está sendo submetido. A reforma da pre-
vidência pretende acabar com a seguridade social. Diversos 
sinais de que o SUS, sistema público de saúde de referência 
para todo o mundo, está sob ameaça já foram emitidos. A 
lista de retrocessos é grande e a pauta do momento são os 
direitos trabalhistas.

No último dia 8 de março, dia internacional de luta das 
mulheres, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
maia (DEm), também conhecido na lista da Odebrecht como 
“Botafogo”, disse que a legislação trabalhista brasileira é a 
grande responsável pelo desemprego que atinge milhões de 
pessoas no Brasil. Disse mais, afirmou que a Justiça do tra-
balho “não deveria nem existir”.

qualquer análise destas afirmações necessariamente deve 
partir da premissa de dois pontos básicos: a ignorância sobre 
o tema ou má-fé. Se levarmos em conta a experiência que 
o legislador possui no poder legislativo e a possibilidade de 
contratação de inúmeros assessores para auxilia-lo em temas 
tão sensíveis, não há como não escolher a segunda hipótese.

Maia, apesar de jovem, 46 anos, é um antigo quadro de um 
partido conservador que tem como projeto político a implan-
tação de um liberalismo cínico cujo propósito é a acumulação 
desmedida de riquezas em detrimento da classe trabalhadora. 
O deputado representa, claramente, esses interesses e sua fun-
ção é exatamente essa: defender os interesses de quem finan-
cia sua campanha eleitoral e seu mandato legislativo.

Mas tão importante quanto o que Maia disse é o que tenta 
ocultar, a começar pelo necessário desmentido. Afinal, sob hipó-
tese alguma, é verdadeira a afirmação de que o desemprego que 
acomete brasileiros se deve ao Direito do Trabalho. Por mais ób-
vio que pareça é preciso dizer que o desemprego é reflexo da cri-
se do próprio capitalismo neoliberal defendido por “Botafogo”. 

Dados da Organização internacional do trabalho (Oit) 
apontou que a crise financeira de 2008, estabelecida a partir 
da desregulamentação dos mercados, foi responsável imedia-

ta pelo desemprego massivo em países de economia central, 
em particular nos Estados Unidos, na Europa e na ásia, na-
ções responsáveis por 70% da força de trabalho global.  Em 
boa parte dos países da América Latina ao tempo do epicentro 
da crise (2007/2009) e nos anos que se seguiram, até 2014, o 
desemprego não disparou, e foi muito menos sensível, espe-
cialmente entre as mulheres.

Em 2014 houve 61 milhões de pessoas desempregadas a 
mais do que haveria, acaso os índices de desemprego ante-
riores à crise – em particular nos países ricos – permaneces-
sem inalterados.

Na Espanha, por exemplo, um país que precarizou as rela-
ções de emprego em larga escala, o resultado foi o seguinte: 
desemprego entre 20% e 25% da população economicamente 
ativa, sendo que entre os jovens com menos de 25 anos a taxa 
superou a casa dos 50%. Na Grécia os indicadores não são 
menos alarmantes.

Enquanto isso, no Brasil da temida legislação trabalhista, 
os índices de desemprego ficaram bem abaixo dos registrados 
em países desenvolvidos. Consoante os dados do IBGE, em 
janeiro de 2013 e janeiro de 2014 – períodos em que a econo-
mia brasileira já apresentava sinais de desaceleração em razão 
dos efeitos da crise, de acordo com o IPEA – os índices mé-
dios de desemprego foram de 5,4% e 4,8%, respectivamente. 
No mesmo período, segundo o Ministério do Trabalho e Em-
prego (cAGED), houve ampliação dos postos formais de tra-
balho no Brasil. No acumulado de doze meses entre fevereiro 
de 2013 e fevereiro de 2014, 868 mil novos postos de trabalho 
formais, com carteira assinada, foram criados.

Portanto, nada, rigorosamente nada, justifica a afirmação 
do presidente da Câmara Federal. Os dados são públicos e es-
tão à disposição de qualquer cidadão. O fim da Justiça do tra-
balho, da CLT e de todas as regras que regulam uma relação 
tão desigual como a do empregado e empregador, interessa 
somente aos patrões e seus representantes e a ninguém mais.

Por tudo isso, como diz a manchete do site de humor 
“O Sensacionalista”: “Justiça do trabalho diz que rodrigo 
Maia não deveria existir”.

OPInIÃO
Ricardo Nunes de Mendonça
adVOGadO, MeSTre eM direiTO e PrOFeSSOr 
de direiTO dO TrabalHO Na uNibraSil

as mentiras que 
os homens contam sobre 

a Justiça do trabalho



o pacotaço
e o aumento 
de impostos 

de greca
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