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inúmeros atos em nome do futuro da classe 
trabalhadora. um deles ocorreu em curitiba. 
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ções étnico-raciais, (colonialismo) e como 
se dão as suas relações domésticas e fami-
liares (patriarcado)? A resposta foi batata. 
Pratica o autoritarismo quando pode, mas 
na maioria das vezes é a sua vítima. Ali-
ás, nem precisava recorrer a este exemplo. 
Basta olhar para nós mesmos. Vivemos 
numa sociedade extremamente autoritária, 
desigual e injusta. Coisas da cultura.

Realmente a missão das esquerdas é 
difícil. A difícil democracia e a reinvenção 
das esquerdas. É preciso um enorme esfor-
ço teórico para ler corretamente o mundo 
e um esforço prático, que envolve enorme 
soma de esforços para que a indiferença 
e o medo não suplantem as esperanças. 
As esperanças passam por um mundo de 
enormes desafios.

Pensata 
Pedro Elói 
filósofo e autor do
bloGdopedroeloi.com.br

A difícil democracia - reinventar as esquerdas é um 
livro fundamental para quem quiser efetivamente 
discutir a difícil democracia nos dias de hoje. Dias 

de absoluto domínio da ideologia neoliberal e da mudança 
de conceitos de territorialidade - desterritorialidade, de países 
ou de nações, para se chegar ao chamado mercado mundial 
globalizado. Se o Estado, até certo ponto, era um antídoto aos 
males do liberalismo econômico, o liberalismo político, pela 
ação do Estado, procurava mitigar, ao menos um pouco, os 
seus efeitos sociais perversos. O neoliberalismo é a mais anti 
social de todas a ideologias.

Neste livro Boaventura Sousa 
Santos trabalha com os conceitos 
de democracia de baixa e alta in-
tensidade. A democracia de baixa 
intensidade é a democracia liberal, 
representativa, formal e cujo prin-
cipal componente é o fenômeno 
das eleições. Marx designava o 
poder decorrente desta democracia 
liberal como a trincheira da defesa 
dos interesses burgueses. É uma 
democracia estática, que odeia e 
abomina a participação e qualquer 
movimento ascensional nas bases 
da sociedade.

Sob esta democracia representativa o atual poder mundial 
institui o que o autor chama de "fascismo social", isto é, um 
sistema que aboliu todos os direitos ligados ao trabalho e à 
seguridade social, assim como o estamos vendo no Brasil 
após o golpe de 2016. Este fenômeno ocorre, mesmo sob a 
aparência da normalidade democrática, de baixa intensida-
de. Este poder mundial está associado ao capital financeiro, 
que para continuar com a finalidade primeira do capitalismo, 

isto é, a acumulação, precisa destruir direitos para continuar 
atingindo os seus perversos intentos. É um tempo em que se 
soma a ideologia política com os interesses econômicos das 
minorias. É um tempo em que pretendem transformar a domi-
nação em hegemonia, para que os pobres se sintam como os 
culpados pela sua própria pobreza.

Estes são os difíceis tempos para a democracia, a qual 
se refere o título, ao mesmo tempo que procura alternati-
vas democráticas para às esquerdas, como sugere a segunda 
parte do título. Diante desta difícil democracia o sociólogo 

português propõe a radicaliza-
ção da democracia, a democra-
tização da própria democracia e 
transformá-la numa democracia 
representativa, de alta intensida-
de. Muitos outros espaços, para 
além da política, precisam ser 
atingidos.

Esta alta intensidade implica-
ria em transformar radicalmente 
as esferas de seis diferentes es-
paços e tempos sob os quais está 
estruturada a nossa sociedade e 
nos quais ocorrem as relações 
de poder desiguais. Para ser to-
talmente fiel ao texto, recorro à 

transcrição. "No espaço-tempo doméstico, a forma de poder 
é o patriarcado ou relações sociais de sexo; no espaço-tempo 
da produção, a forma de poder é a exploração centrada na re-
lação capital/trabalho; no espaço-tempo comunidade, a forma 
de poder é a diferenciação desigual, ou seja, os processos pe-
las quais as comunidades definem quem pertence e quem não 
pertence e se arrogam o direito de tratar desigualmente quem 
não pertence; no espaço-tempo do mercado, a forma de po-

"Democracia, capitalismo, 
colonialismo e patriarcado" 

na visão de Boaventura 
souza santos

Ao capital financeiro, 
que para continuar com 

a finalidade primeira 
do capitalismo, isto é, 
a acumulação, precisa 
destruir direitos para 

continuar atingindo os 
seus perversos intentos

der é o fetiche das mercadorias, 
ou seja, o modo como os objetos 
assumem vida própria e contro-
lam a subjetividade dos sujeitos 
(alienação); no espaço-tempo da 
cidadania, a forma de poder é a 
dominação, ou seja, a desigual-
dade no acesso à decisão política 
e no controle dos decisores po-
líticos; e, finalmente, no espa-
ço-tempo mundial, a forma de 
poder é troca desigual, ou seja, a 
desigualdade nos termos de troca 
internacionais, tanto econômicas 
como políticas e militares". (Pá-
gina136-7. É possível vislumbrar 
este quadro das relações?

Boaventura volta ao tema 
no epílogo do livro, epílogo 
que propõe, seja lido apenas em 
2050. Refletindo então, sobre o 
passado, encontramos o seguin-
te: "Operavam três poderes em 
simultâneo, nenhum deles de-
mocrático: capitalismo, colonia-
lismo e patriarcado; servidos por 
vários subpoderes, religiosos, 
midiáticos, geracionais, étnico-
culturais, regionais. Curiosa-
mente, não sendo nenhum demo-
crático, eram o sustentáculo da 
democracia realmente existente".

Refleti um pouco sobre estas 
três palavras-conceito, capitalis-
mo, colonialismo e patriarcado. 
Expus as três palavras a uma 
pessoa praticamente analfabeta, 
destas coisas que ainda aconte-
cem no Brasil. Por coincidência, 
também era negra. Lhe perguntei 
se as relações, com as quais ele 
se entrelaça na sociedade, eram 
autoritárias ou democráticas  e se 
elas, em consequência, geravam 
justiça e igualdade, ou injustiça 
e desigualdade. Explicitei mais, 
perguntando: como se dão as 
suas relações de trabalho (capita-
lismo); como se dão as suas rela-
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RaDaR Da Luta 
Pedro Carrano
Jornalista e inteGrante 
da frente brasil popular 20 anOs Da VaLe 

Pedro Carrano    
Jornalista

Vinte anos 
de um crime 
contra o 
Brasil 

a bandeira que ressurge com força 
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Diante da princi-
pal crise polí-
tica de Temer 

(PMDB), quando estoura-
ram denúncias vindas de 
delação do proprietário da 
JBS, envolvendo também 
Aécio Neves (PSDB), 
dois nomes principais do 
bloco responsável pelo 
golpe de Estado no Brasil, 
em pouco tempo a pauta 
das Diretas, Já! renovou-
se, como saída necessária 
para a crise política. 

Mesmo diante da in-
certeza após uma denúncia 
divulgada pelo jornal O 
Globo, e da – inédita – cobertura midiática contrária a Temer, 
as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo não vacilaram e 
convocaram às ruas, lembrando que a saída para a crise não 
pode ser novamente pelo alto. O povo tem o direito de decidir. 

Logo depois, os deputados federais Paulo Teixeira (PT
-SP) e Alessandro Molon (Rede-RJ) entraram com pedidos 
de impeachment de Temer, o que abriu nova frente possível 
para a queda de Temer. 

Organizações da direita também reagiram. O Movimen-
to Brasil Livre (MBL) convocou atos e posicionou-se pela 
saídar de Temer, mas mantendo as eleições indiretas. Po-
rém, revelou-se sem força social para colocar gente na rua 
– além de terem entrado em contradição por sempre apoiar 
o PSDB e Aécio Neves. 

Já nos atos da Frente Brasil Popular e da Frente Povo 
Sem Medo foi possível ver a presença de pessoas e setores 
que até então não vinham se manifestando. 

Risco de eleições indiretas 
A divisão entre a posição da Globo – que incitou a queda de 
Temer – e os editoriais de Folha e Estadão expressam divi-
sões no bloco que deu o golpe de Estado em 2016. 

Porém, há uma agenda 
que unifica o golpismo: 
cortar os direitos trabalhis-
tas conquistados na primei-
ra metade do século vinte; 
os direitos sociais expres-
sos na Constituição de 88 e 
os programas e benefícios 
pontuais do período de 
governos petistas. Nesses 
dias, o nome de Henrique 
Meirelles, Ministro da Fa-
zenda, tem sido apontado 
no caso de eleições indire-
tas. Na prática, a sua agen-
da já está no comando. 

Já para a população, 
movimentos sociais e for-

ças democráticas, não interessa somente a queda de Temer. 
Isso porque, de imediato, os movimentos defendem Diretas, já! 
a necessidade de retomar o voto popular, apontando também a 
necessidade de reforma política. 

Segundo a Constituição, se o vice-presidente for deposto, 
quem o substitui é o presidente da Câmara; em seguida, o do Se-
nado; e, por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Uma vez que há inquérito aberto contra os congressistas, 
a bola sobra para a presidenta do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Carmen Lúcia, que inclusive se reuniu a portas fechadas 
com um grupo de 13 empresários, pertencentes a setores varia-
dos da economia – bancos, telecomunicações, hotéis, compa-
nhias aéreas, incorporação imobiliária, papel e celulose. 

No plano Constitucional, o impasse está na aplicação ou 
não de convocação de eleições diretas. No plano da política, 
a questão é qual presidente assumiria de modo indireto neste 
momento, podendo se desgastar até 2018. 

São momentos decisivos. A percepção da Frente Brasil 
Popular e demais movimentos sociais é de que apenas mo-
bilizações massivas devem conseguir alcançar o direito ao 
voto. Sem a participação popular, seguiremos neste jogo 
truncado, no meio da tempestade, com o tempo e a pauta 
ditados por cima. 

DiRetas, já! 
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CONTROLADA PELO 
CAPITAL FINANCEIRO 
E INTERNACIONAL, 
A OPçãO FEITA PELA 
MINERADORA TEM 
SIDO PELO AUMENTO 
DAS PRáTICAS 
ANTISSINDICAIS; 
ExPORTAçãO COM 
ALTO CONSUMO DE 
ENERGIA E NENHUM 
BENEFICIAMENTO 
DOS PRODUTOS; E A 
PRODUçãO VOLTADA 
PARA O ExTERIOR CAUSA 
RáPIDO ESGOTAMENTO 
DAS RESERVAIS MINERAIS, 
AO LADO DE IMPACTOS 
NO MEIO AMBIENTE – 
O CASO DA LAMA DA 
SAMARCO DISPENSA 
APRESENTAçõES
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20 anOs Da VaLe 

Há pouco mais de 20 anos, em de maio 
de 1997, o governo Fernando Henrique 
Cardoso leiloava a principal empresa 

estratégica brasileira no ramo da mineração e in-
fraestrutura. 

No Rio de Janeiro, do lado de fora daquele pre-
gão, o choque entre a polícia e o descontentamen-
to dos manifestantes era inevitável. 

Agora, as duas décadas da venda da minera-
dora são mais uma oportunidade para o debate de 
projeto e rumos do país, de indústria e de futuro.

Nesta época quando se faz alarde que a Ope-
ração Lava Jato teria resgatado (menos de) R$ 10 
bilhões para a economia, não custa recordar que a 
Vale do Rio Doce (hoje apenas Vale) foi vendida 
por R$ 3,3 bilhões, quando somente as suas reser-
vas minerais eram calculadas em mais de R$ 100 
bilhões à época. A expressão mais comum usada 
foi a venda a “preço de banana”. 

A atual maior mineradora de minério de fer-
ro do mundo foi criada em 1942 com recursos do 
Tesouro Nacional.  Durante 55 anos, foi uma em-
presa mista e o seu controle acionário pertencia ao 
governo. Desde o período da crise do capitalismo, 
em uma longa curva iniciada na década de 1970, 
com a queda de crescimento da tríade EUA, Eu-
ropa e Japão, as políticas são pensadas de forma a 
retirar o papel do Estado da economia, em especial 
em nuestra América Latina.

Depois do leilão de privatização da 
companhia, com militância ativa de 
José Serra (PSDB), ministro do plane-
jamento à época, a Vale passou a ser 
comandado pelo banco Bradesco, inte-
grante do consórcio Valepar, detentor 
de 32,7 por cento das ações, enquanto 
os investidores estrangeiros passaram a 
somar 46,4 por cento das ações totais 
da empresa. 

Qual era a justificativa da venda?  A 
desculpa foi o pagamento de parte da 
dívida pública interna e externa. Sabe-
se que, a exemplo de outras privatiza-
ções, isso nunca ocorreu. Desde então, 

a inserção mundial da mineradora se 
amplia e, no país, as reservas de miné-
rios passam a ser exploradas com maior 
velocidade. E com maior uso de ener-
gia elétrica. 

“Quem passou a dominar a com-
panhia foram os grandes bancos mun-
diais, que passam a ter como priorida-
de a extração de valor, especializando 
em áreas com alta taxa de lucrativi-
dade. Passam a priorizar o que dá o 
maior volume de lucro, o que tem con-
sequência sobre política de industria-
lização, de alta densidade energética, 
gerando produtos menos industrializa-

Domínio dos bancos 

Mobilização, 
três  
milhões 
de votos 
e ações 
populares 
os movimentos sociais 
gritaram e, uma vez mais, 
apontaram o modelo 
exportador adotado pela 
transnacional, que não gerava 
trabalho, beneficiamento e 
industrialização. 

o segundo plebiscito 
popular organizado pelos 
movimentos sociais coletou 
três milhões e 700 mil votos, 
em 2007, com a bandeira da 
anulação do leilão da vale.

os críticos do processo 
de venda da companhia 
apontam que o banco 
bradesco montou o edital de 
venda da companhia e, mais 
tarde, tornou-se um dos seus 
controladores (algo proibido 
por lei), entre vários outros 
problemas jurídicos do leilão 
realizado. 

hoje, cerca de cem ações 
populares questionam na 
Justiça o leilão criminoso e 
podem retornar à belém do 
pará, instância inicial que 
analisou as irregularidades da 
venda. uma perícia também 
está prevista para levantar o 
patrimônio que foi perdido 
com a venda da empresa.

dos, com alto uso de energia”, analisa 
Gilberto Cervinski, dirigente do Mo-
vimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB), que esteve envolvido na luta 
contra a tragédia da Samarco/Vale em 
Mariana (MG).

Desde 2011, é notório como a mi-
neradora vinha conhecendo queda no 
lucro, entre 2011 e 2013. O golpe de 
Estado contra a presidenta Dilma Rou-
sseff foi um dos pretextos para os acio-
nistas do mercado de valores voltarem 
a injetar dinheiro na empresa – que se-
gue produzindo com intensidade miné-
rio de ferro. 

100
ações populares
questionam na justiça o leilão criminoso



10 |    | maio de 2017   | maio de 2017 | 11

total de vendas da vale 
direcionadas à china 

trabalhadores apenas no canadá, 
desde quando a vale adquiriu a inco; 

20 anOs Da VaLe 

A tragédia ambiental ocasionada 
pela mineradora Samarco, per-
tencente à Vale, já era uma crôni-
ca anunciada. A lama despejada 
sobre Mariana no dia 5 de no-
vembro de 2016 é resultado jus-
tamente do modelo de produção e 
inserção adotado pela Vale desde 
a sua venda para os bancos. 

O Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB) aponta que 
a mineradora extraía 25 milhões 
de toneladas de minério de ferro 
por ano. O aumento gerou o au-
mento da produção de rejeitos, 
impedindo o armazenamento e 
levando ao estouro da barragem. 

“98% minério exportado é 
para exportação, e a energia que 
Samarco recebe é da Cemig, por 
meio de um contrato livre, de 
2012. Energia baratíssima”, afir-
ma Cervinski. 

Os desastres são igualmen-
te humanos. Marabá, cidade no 
Pará próxima às jazidas da mine-
radora, apresentou os piores índi-
ces em longevidade, educação e 
renda para as mulheres no Bra-
sil, segundo aponta o relatório 
Desenvolvimento Humano para 
Além das Médias, apresentado 
pelo Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea).

Maior mineradora mundial de minério de ferro, a Vale é produtora de ouro, ex-
ploradora de bauxita (matéria-prima do alumínio) bem como de titânio, no qual o 
Brasil é o maior detentor mundial do minério. 

A Vale tinha a participação em 54 empresas coligadas. Possui também uma 
grande malha ferroviária, meio de transporte que deveria ter papel estratégico no 
Brasil. Realiza também projetos hidroviários no Paraguai. Mas nada disso foi ava-
liado no edital do leilão da companhia, assim como aconteceu com vários outros 
recursos minerais.

Tudo isso foi privatizado há vinte anos, sem debate com a sociedade, ignoran-
do um plebiscito popular e à revelia da economia brasileira, que hoje apresenta 
grande desindustrialização. 

“O Brasil perdeu o controle sobre a mineração, a Vale tinha o principal trans-
porte ferroviário, reservas estratégicas, representou transferência de uma área es-
tratégica para o capital internacional”, analisa Gilberto Cervinski, do MAB. 

O desastre 
ambiental da 
samarco é 
resultado desse 
modelo 

Perdas sérias 

o movimento dos atingidos pela 
vale e o movimento pela sobera-
nia popular na mineração (mam) 
articulam movimentos sociais, sin-
dicatos e entidades da sociedade 
civil preocupadas com o impacto 
das ações da mineração e, em es-
pecial, da vale, na vida das pessoas. 
segundo o tst, a empresa ocupa o 
15º lugar entre as maiores colecio-
nadoras de reclamações trabalhis-
tas no brasil. 

no paraná, em particular, o mo-
vimento é construído pelo sindicato 
dos trabalhadores petroquímicos 
(sindiquímica), que ingressou no mo-

vimento quando a fafen fertilizantes, 
localizada em araucária, foi controla-
da pela vale, entre 2010 e 2014. 

“nós e o sindicalismo de mi-
nas Gerais participamos. outros 
que representam os trabalhado-
res, a maior parte infelizmente está 
cooptada pela vale, ou oferecendo 
vantagem ou ameaças”, relata Ger-
son castellano, coordenador do 
sindicato e da federação Única dos 
petroleiros (fup), para quem a em-
presa utiliza de poder econômico e 
forte influência política para impor 
danos ao meio ambiente – e aos 
ambientes de trabalho. 

 “tinha uma prática antissindi-
cal muito forte, algo além do que 
a gente viu na bunge, cargill ou 
petrobrás. a vale usava o tamanho 
dela, o poder para controlar os 
trabalhadores de qualquer forma, 
atuava na repressão forte mesmo, 
como forma de ter o controle”, 
denuncia, baseado na experiência 
de ter estado em moçambique, na 
África, onde também presenciou 
esta postura empresarial. 

castellano traça ainda um pa-
ralelo entre esta situação e o que 
pode acontecer com o processo em 
privatização em curso da petrobrás. 

toneladas de minério de 
ferro estimados para 2017

Vale marcada por práticas antissindicais  

NÚMEROS 

fonte: site da vale

40% 38014 mil
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Os manuais de história do Brasil registram que a prin-
cesa Isabel assinou uma lei de ouro, determinando o 
fim da escravidão criminosa no Brasil. Esta data car-

rega a complexa contradição das relações raciais no país. Há 
quem diz que “foi a princesa Isabel que deu a liberdade aos 
negros, e estes, agradecidos, devem, neste dia, comemorar a 
liberdade!” Opondo-se a esta ideia, surgiu a vigorosa obra do 
sociólogo e historiador negro Clóvis Moura, provando que o 
negro não ficou inerte na história. 

Moura analisou a resistência dos 
escravizados, recusando-se a fazer 
pesquisas seguindo as diretrizes do fa-
moso sociólogo Gilberto Freyre. Este, 
argumentava que teria havido uma 
convivência pacífica e de colaboração 
entre a gente negra escravizada e a 
gente branca escravista e proprietária 
de terras. Moura demonstrou, então, 
que houve uma oposição permanente 
à vida escravizada. Lançaram mão de 
boicotes, suicídios, infanticídios, ban-
zo. Incendiaram lavouras e proprie-
dades, envenenaram senhores, fugi-
ram, fundaram irmandades religiosas 
e organizações quilombolas, dentre 
outras. O quilombo de Palmares e os 
do Campo Grande, do Ambrósio e do Jabaquara, cada qual 
com dezenas de milhares de habitantes, exemplificam esta 
luta de séculos. O povo negro defendeu a própria liberdade 
através da desobediência à ordem escravista. 

Portanto, os fatos deixam evidente que é impossível dar 
liberdade a alguém, porque a liberdade é o que define o ser 
humano. Assim sendo, a lei assinada por Isabel obrigava os 
proprietários escravistas a deixarem de usurpar o direito da 
gente negra exercer a própria liberdade. 

É necessário lembrar que a lei de Isabel não mexeu nas 
consequências dos séculos de escravidão criminosa. Por 
isso, o dia 14 de maio manteve o povo negro nas piores 
condições de vida no império decadente e, posteriormente, 
na república emergente. Ainda hoje, o povo negro ocupa os 
níveis mais baixos das pesquisas do Índice de Desenvolvi-

mento Humano (IDH). Nos dias atuais, cresce o genocídio 
do povo negro, especialmente, por meio da ação das polícias 
e do narcotráfico que ceifam milhares de vidas de jovens 
negros(as) a cada ano. A partir de 2017, se os planos do 
governo ilegítimo de Temer e seu congresso golpista forem 
implementados, a classe trabalhadora viverá os piores dias 
dos últimos cem anos. E, no meio desta gente oprimida, o 
povo negro estará condenado a enfrentar uma aterrorizan-
te aceleração do genocídio. Se hoje matam sobretudo a ju-

ventude negra, com as novas medidas 
governamentais, matarão também os 
idosos, nas filas de hospitais e postos 
de saúde, por falta de profissionais e 
recursos específicos. Isto sem falar nos 
danos que o povo negro sofrerá caso 
se consolidem as reformas trabalhista 
e da previdência que os golpistas estão 
formulando.

só para brancos
Assim sendo, qualquer comemoração 
de libertação que ocorreu em 13 de 
maio terá uma forte dosagem de men-
tira, afinal, as autoridades e as elites 
brasileiras têm demonstrado fortemente 

que querem um Brasil branco. Algumas décadas atrás, as eli-
tes sonhavam em imitar a França; atualmente, desejam imitar 
o lado branco dos EUA. Negros, as elites não querem. 

Na década de 1970, o pesquisador, poeta e historiador 
gaúcho, Oliveira Silveira, um dos fundadores do Grupo Pal-
mares no Rio Grande do Sul, mobilizava a gente negra para 
participar de atos públicos em 20 de novembro. Homenagea-
vam à experiência libertária do Quilombo de Palmares e seu 
principal condutor, Zumbi. Em 1978, assumindo aquela luta 
iniciada no RS, o congresso nacional do Movimento Negro 
Unificado (MNU), proclamou: “Nós, negros brasileiros, or-
gulhosos por descendermos de Zumbi, líder da República Ne-
gra de Palmares, que existiu no Estado de Alagoas, de 1595 
a 1695, desafiando o domínio português e até holandês, nos 
reunimos hoje, após 283 anos, para declarar a todo o povo 
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ivo Pereira de queiroz
professor da utfpr*

... e o dia 14 de maio 
continua

* Ministra aulas de Filosofia, Ética, História, Sociologia e Metodologia de Pesquisa e Presença Africana no Brasil. 

brasileiro nossa verdadeira e efe-
tiva data: 20 de novembro – Dia 
Nacional da Consciência Negra! 
Dia da morte do grande líder ne-
gro nacional, Zumbi, responsável 
pela primeira e única tentativa 
brasileira de estabelecer uma so-
ciedade democrática”.

Em consequência do aspecto 
questionável do 13 de maio, os 
movimentos negros brasileiros, 
nas últimas décadas priorizaram o 
dia 20 de novembro, conforme o 
manifesto do MNU. 

O dia 14 de maio 
manteve o povo 
negro nas piores 

condições de 
vida no império 

decadente e, 
posteriormente, 

na república 
emergente Os movimentos 

negros brasileiros, 
nas últimas décadas 

priorizaram o dia 
20 de novembro, 

conforme o 
manifesto do Mnu. 

e serve para quê o 13 
de maio?

Negros se negam a comemorar o 13 de maio por ser uma data definida por brancos

a
la

n 
sa

nt
o

s/
pr

/ 
pa

lá
ci

o
 d

o
 p

la
na

lt
o

E serve 
para quê  
o 13 de maio?
- as autoridades e as elites 
costumam fazer dele um 
momento de cínica louvação 
da “generosidade” da classe 
política dirigente.

- os movimentos negros, 
denunciam o racismo 
estrutural da sociedade 
brasileira.
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COORDenaDas
sinDiCais 

Paula Zarth Padilha
Jornalista do site 
terra sem males

Após a aprovação da Lei da 
Terceirização, já em vigor, a 
partir de um projeto que foi 

desengavetado paralelamente aos deba-
tes e audiências públicas travados com a 
sociedade, no mínimo desde 2004, com 
o notório PL 4330, o governo Temer en-
caminhou para tramitação urgentíssima 
um novo golpe contra os trabalhadores 
e, mais que isso, contra toda a popula-
ção: a Reforma Trabalhista.

A previsão é que seja aprovada no 
mesmo tratoraço, enquanto ao menos 
a Reforma da Previdência apresente 
resistência popular mais visível e ex-
pressiva. Por baixo dos panos, os depu-
tados federais encaminharam o projeto 
que veio do gabinete de Temer com 
11 artigos, emendaram mais de 100 na 
comissão especial reunida a portas fe-
chadas. Entre os dias 6 e 10 de maio, 
a Câmara impediu o acesso do povo lá 
em Brasília e o resultado foi a alteração 
de mais de 200 artigos da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). O rito se-
guiu no plenário da Câmara, com apro-
vação em tempo recorde. O projeto já 
está no Senado, sob a designação PLC 
38/2017.

De acordo com a desembargadora 
Marlene Fuverki, vice-presidente do 
TRT Paraná, 60% do projeto aprovado 
foi retirado de uma plataforma elabo-
rada pela Confederação Nacional da 
Indústrias (CNI), entidade patronal que 
distribuiu esse documento em 2013 nos 
gabinetes dos juízes do trabalho. 

“Temos que resistir. E resistir é 
obstruir a pauta do Congresso e ir para 
a rua. Precisamos impedir que esse 

O fim da CLT em 200 artigos

senadores se reúnem com centrais sindicais para tratar 
da reforma trabalhista, no congresso nacional

Governo precisou ligar o tratoraço para passar reforma trabalhista na câmara

Falta de 
convergência 
das centrais 
sindicais
O filósofo José Dari Krein, 
doutor em economia social e 
do trabalho pela universidade 
estadual de campinas, alertou 
que o estado e os sindicatos 
são as instituições atacadas 
pelo que ele chama de núcleo 
estruturante do desmonte, que 
não é uma agenda brasileira, e 
sim do capitalismo internacional 
contemporâneo. 

“diferente da unicidade 
contra a reforma da previdência, 
a estratégia de abordar a 
reforma trabalhista não é 
a mesma entre as centrais 
sindicais”, contextualizou. ele 
explicou que o sindicalismo 
perde força no mundo e que 
a reforma tem como pano 
de fundo o processo de 
esvaziamento do sindicalismo. 

“o sonho neoliberal é a 
representação dos sindicatos 
por empresa”, afirmou Clemente 
Ganz lucio, diretor técnico 
do dieese, para enfraquecer 
as negociações coletivas. o 
novo modelo que flexibiliza 
o mercado de trabalho não 
respeita a proteção social.

o texto tem como base 
declarações de magistrados da 
Justiça do trabalho proferidas 
durante o seminário “a reforma 
trabalhista e o retrocesso 
social”, realizado em curitiba no 
dia 12 de maio pelos institutos 
declatra e democracia popular.  
a íntegra do seminário está 
disponível na fanpage das duas 
entidades.

Destruindo a CLT

Destruindo a proteção 
ao trabalhador
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projeto tramite. A Reforma Traba-
lhista vai afetar todos os que vivem 
em sociedade. As pessoas vão traba-
lhar à exaustão. É um desmonte de 
décadas de direitos que nossos ante-
cessores lutaram tanto para conquis-
tar”, denuncia a Juíza do Trabalho 
Valdete Souto Severo, da 4ª Vara de 
Porto Alegre. 

A magistrada afirma que o projeto 
é inconstitucional, mas que não deve-
mos nos iludir que vivemos num esta-
do democrático de direito e que o STF 
vá barra-lo de alguma forma. “Vive-
mos em estado de exceção”, declarou.

As magistradas Valdete e Marle-

ne fazem coro com o desembargador 
do TRT de Brasília, Grijalbo Fernan-
des Coutinho, com a desembargadora 
aposentada Magda Biavaschi, com o 
desembargador do TRT Paraná Arion 
Mazukervicz, com advogados traba-
lhistas, sociólogos e economistas. 

A Justiça do Trabalho se reuniu 
para denunciar que um dos objetivos 
do desmonte da CLT e dessa nova le-
gislação trabalhista pretendida é tam-
bém dificultar o acesso do trabalhador 
à Justiça do Trabalho e descaracteri-
zar seu caráter fundador de combater 
as desigualdades nas relações entre 
patrão e empregado.

será permitida jornada de 12 horas por dia;

será permitida redução salarial sem redução de jornada;

permite que gestantes sejam mantidas em ambientes insalubres;

estabelece o trabalho intermitente, em que o empregado deve ficar à 
disposição da empresa mas só recebe o período que trabalhar e se não 
puder atender quando for chamado, terá que pagar multa;

o contrato de trabalho pode estabelecer pagamentos abaixo do mínimo 
constitucional.

o juiz poderá adotar o direito comum como subsidiário (que suprime 
o caráter da justiça trabalhista de atuar para suprimir desigualdades);

prevê intervenção mínima no processo negocial, mesmo que 
seja visivelmente prejudicial ao trabalhador;

ações trabalhistas terão como teto o salário base do empregado.

dispositivos que dificultam o acesso do 
trabalhador à Justiça do trabalho;

MAGISTRADOS DA JUSTIçA DO TRABALHO CONVOCAM RESISTêNCIA 
PARA OBSTRUIR VOTAçãO DA REFORMA TRABALHISTA
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3 CLiQues Winnie Lo
FotógraFa e militante da marcha mundial de mulheres

Debaixo 
da floresta, 
tem gente!
a doze horas de belém pelo caminho 
das águas, curralinho é um dos 16 
municípios paraenses do arquipélago do 
marajó, onde paisagens deslumbrantes 
convivem com desigualdade regional. 
À beira do rio pagão, na comunidade 
boa esperança, a família moraes cultiva 
o açaí, base da alimentação amazônica. 
com a crescente exportação do fruto, as 
populações extrativistas seguem em defesa 
da floresta e da soberania alimentar, em 
busca de direitos básicos como energia e 
saneamento. a resistência é ancestral.

CaRtOOn
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OPiniãO
Anísio Homem
escritor, tradutor e editor

Mundo Bélico 
TRUMP AMEAçA O MUNDO COM MAIS UMA GUERRA, AGORA É CONTRA A COREIA DO NORTE

O recém empossado presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, ameaça criar mais 

uma guerra no mundo, desta vez con-
tra a Coreia do Norte, o que traz o ris-
co de ser uma guerra com o emprego 
de arma nuclear. 

Os elementos de fundo desta pro-
metida escalada bélica do governo es-
tadunidense precisam ser entendidos. 
As explicações de que Trump é fora da 

casinha são respostas muito fáceis a um 
problema muito mais complexo e que 
diz respeito ao atual estágio da econo-
mia mundial capitalista em crise.

Em primeiro lugar, fazer guerra cor-
responde a uma necessidade da principal 
indústria bélica do mundo, a dos Estados 
Unidos, assim como de outros países ca-
pitalistas chamados de avançados. 

Donald Trump acabou de aumen-
tar em 10% os gastos militares esta-

dunidenses, o que eleva estas despe-
sas em mais de 50 bilhões de dólares, 
ou seja, em mais de 150 bilhões de 
reais. Através da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN) 
os Estados Unidos estão pressionan-
do os países membros a expandirem 
seus gastos militares para no mínimo 
2% do PIB, o que representa muitos 
bilhões de dólares de acréscimo com 
esse tipo de despesa.  

Essa escalada de novos investi-
mentos em gastos militares faz enorme 
pressão – juntamente com as dívidas 
públicas acrescidas para o salvamento 
dos bancos com a crise das subprimes 
de 2008 -  para que sejam comprimi-
dos ainda mais os gastos em serviços 

públicos em nome 
de despesas destru-
tivas. É assim nos 
Estados Unidos e 
nos países da Eu-
ropa, bem como na 

China, na Coreia e no 
Japão.

Os Estados Unidos, 
com a justificativa de 

defender-se dos mísseis 
balísticos de longo alcan-

ce da Coreia do Norte, está 
instalando, a 250 Km ao sul de 

Seul, capital da Coreia do Sul, 
um sistema de defesa antiaéreo cuja 

conta vai sobrar para o povo sul-corea-
no. Declarou Trump:

“Eu já informei à Coreia do Sul que 
será apropriado que eles paguem. É um 
sistema de cerca de 1 bilhão de dólares. É 
fenomenal, isso destrói os mísseis direta-
mente no céu”, disse à agência Reuters).

Guerra gera lucro
Fenomenal mesmo vão ser os lucros das 
indústrias estadunidenses encarregadas 
de instalar essas baterias antiaéreas.

Recentemente, os Estados Unidos 
lançaram sobre o território do Afega-
nistão uma grande bomba não-nuclear 
chamada de GBU-43, também batiza-
da popularmente de “a mãe de todas as 
bombas”, por sua capacidade destrutiva. 
Apresentada como uma arma de “choque 
e pavor” cada ogiva da GBU-43 custa 16 
milhões de dólares (50 milhões de reais). 
Seu uso, além de atemorizar tem o intuito 
de fustigar por uma nova corrida arma-
mentista capaz de aquecer um mercado 
muito apreciado pelos investidores da 
bolsa de valores de Wall-Street. 

Não podemos perder de vista que a 
guerra tem sido um grande negócio capita-

lista, um meio de subjugar povos, aboca-
nhar riquezas naturais e impor mercados. 

O rufar de tambores de Trump con-
tra a Coreia do Norte, além de servir para 
fomentar a indústria bélica dos Estados 
Unidos, aquecendo o mercado de ações 
de Wall Street, tem também como objeti-
vo correlato um forte jogo de braço com o 
governo chinês para que abra ao mercado 
suas grandes empresas estatais, seu siste-
ma financeiro que continua estatal, e que 
somam trilhões de dólares. Na verdade, a 
pressão militar real e principal dos Es-
tados Unidos é sobre a China, usando 
a Coreia do Norte (aliado declarado e 
sustentado pelos chineses) como pretexto 
para um reforço da presença militar de 
suas tropas e de um enorme arsenal de 
guerra naquela região do pacífico.

O rufar de 
tambores de 

trump contra 
a Coreia do 
norte, além 

de servir para 
fomentar a 

indústria 
bélica dos 

estados 
unidos, 

aquecendo 
o mercado 

de ações de 
Wall street, 

tem também 
como objetivo 

correlato um 
forte jogo de 
braço com o 

governo chinês 
para que abra 

ao mercado 
suas grandes 

empresas 
estatais
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Na verdade, trata-se da formação de 
um poderoso cordão bélico para iso-
lar a China e pressioná-la a aceitar as 
condições de um capitalismo em cri-
se e que precisa retomar para o con-
trole privado um volume de riquezas 
que a revolução proletária chinesa de 
1949 retirou do controle do merca-
do capitalista mundial e desenvolveu 
como propriedade do Estado chinês. 
Não é de menor importância que 
Trump tenha autorizado o bombar-
deio ao aeroporto militar Sírio, no 
último 7 de abril, durante um jantar 
com o presidente chinês xi Jinping, 
aliado com a Rússia do governo de 
Bashar Al-Assad, numa clara de-
monstração de advertência contra a 
própria China.

Por ora, o governo chinês aceitou 
retaliar a Coreia do Norte, a pedido 
dos Estados Unidos, cortando parte 
de suas importações de carvão, o que 
tem impacto na economia da Coreia 
do Norte. 

Muito embora o objetivo decla-
rado por Trump e seus aliados da 
OTAN seja tão somente o de buscar 
dissuadir o mandatário coreano Kim 
Jong-un a desistir de seu plano de 
construir a bomba atômica, a face 
oculta e o alvo central dos Esta-
dos Unidos por detrás de tudo é 
o de dobrar a resistência 
dos governantes do 
Partido Comunista 
Chinês em subme-
ter-se completa-
mente às demandas 
de Wall Street por priva-
tizar o máximo dos ativos 
nas mãos do Estado chinês. 
Essa é uma questão polê-
mica e que cria tensões na 
cúpula chinesa dado o re-
ceio da reação popular que 
pode advir de uma brutal 

retirada de direitos conquistados, a 
começar pelo emprego e moradia.   

Através da guerra bélica ou da 
guerra governamental, policial e mi-
diática pela retirada de direitos dos 
trabalhadores e dos povos, em todo 
o mundo o capitalismo não pode so-
breviver senão ameaçando destruir a 
civilização humana. Esse é o motivo 
pelo qual os trabalhadores de todo o 
mundo devem se unir contra a guer-
ra, a exploração e o trabalho precá-
rio. Esse foi o sentido de uma Con-
ferência Mundial realizada em 2016 
em Mumbai, na Índia, que constituiu 
o Comitê Operário Internacional 
para ajudar na luta solidária mundial 
contra a guerra e a exploração.  

O alvo central dos 
estados unidos por 

detrás de tudo é o de 
dobrar a resistência 

dos governantes 
do Partido 

Comunista Chinês 
em submeter-se 
completamente  
às demandas de 

Wall street 

Hegemonia Xiling Lingue

utilidade pÚblica
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a Luta 
PeLO 

BRasiL

MOViMentOs POPuLaRes
Gibran Mendes
Jornalista

Leandro Taques
fotóGrafo

áGORA TRAZ OS BASTIDORES DA LUTA COLETIVA 
QUE PASSOU POR CURITIBA E FOI IGNORADA PELA 
GRANDE MÍDIA. QUEM SãO AS PESSOAS QUE 
VIERAM DE TODO O PAÍS E ACAMPARAM NA CIDADE 
EM DEFESA DA CLASSE TRABALHADORA?

Nos dias 8, 9 e 10 de maio 
Curitiba viu sua rotina 
ser alterada. Espaços 

públicos, como praças e terre-
nos, foram ocupados por pessoas 
oriundas de todas as regiões do 
Brasil. Na pauta a democracia e 
os retrocessos sociais. Caravanas 
de trabalhadores do campo e da 
cidade chegavam pelas rodovias. 
Pessoas que se organizaram em 
grupos de amigos também chega-
vam pelo chão ou pelo ar. 

Segundo a Frente Brasil Po-
pular, responsável pela organiza-
ção do evento, aproximadamente 
400 ônibus chegaram à Curitiba. 
Contudo, o número é certamen-
te maior. Parte das pessoas que 
vieram à capital paranaense o 
fizeram de forma autônoma. “A 
organização também partiu de 
iniciativas individuais”, explicou 
o coletivo em nota oficial. 



nós levamos a 
luta de classes 

para onde vamos 
e sempre tivemos 
essa consciência. 

estamos aqui 
para não deixar 

que aconteça 
o que estão 

tentando fazer 
com o povo. Pode 
ser que não seja 
possível (barrar 

as reformas), mas 
estamos na luta 

porque é uma 
causa justa

 CARLOS FERNANDO 
ORTIZ, 

Santana do Livramento (RS)
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MOViMentOs POPuLaRes

a estratégia de 
estabelecer um duelo, 

envolvendo duas 
pessoas, faz parte da 

tentativa de minimizar 
a jornada de Lutas 

pela Democracia 
(nome dado ao evento) 
como algo individual, 

centrando na figura do 
ex-presidente Lula

REGINA CRUZ,

Coordenadora da Frente Brasil Popular 
no Paraná e nacional

Nestas 72 horas uma série de ativida-
des foi realizada na capital paranaense. 
Debates relacionados à reforma da pre-
vidência e trabalhista. A democratização 
da comunicação. A reforma agrária. Os 
conflitos envolvendo a lei e as decisões 
judiciais. Arbitrariedades na Lava-Jato. 
Especialistas de todo o Brasil participa-
ram destas atividades que foram invi-
sibilizadas pela mídia. Mais de 50 mil 
pessoas participaram dos eventos orga-
nizados por diversas entidades e coleti-
vos. Enquanto isso, na grande imprensa, 
o tema era apenas um: o depoimento do 
ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva 
ao magistrado Sérgio Moro. 

“A estratégia de estabelecer um due-
lo, envolvendo duas pessoas, faz parte da 
tentativa de minimizar a Jornada de Lutas 
pela Democracia (nome dado ao evento) 
como algo individual, centrando na figura 
do ex-presidente Lula. Desta forma cria-
se um clima para não entrar em temas 

importantes como as reformas propostas 
pela gestão de Michel Temer e todos os 
retrocessos sociais que acompanham as 
mudanças que tramitam no Congresso 
Nacional”, explica uma das coordenado-
ras da Frente Brasil Popular no Paraná e 
também nacionalmente, Regina Cruz. 

Figuras como a do intelectual e diplo-
mata Samuel Pinheiro Guimarães Neto 
e o jurista Marcello Lavenère ficaram 
anônimas em meio à multidão. Fontes 
em potencial para temas que atualmente 
estão em pauta no Brasil. Permaneceram 
em silêncio. Não foram procurados e tal-
vez tampouco identificados. A pauta que 
interessava era somente a guerra jurídica 
travada pela equipe da Operação Lava-
Jato e Sérgio Moro contra o ex-presiden-
te. Quando muito, relatos relacionados 
ao trânsito e as manifestações, além da 
curiosidade sobre um acampamento que 
reuniu mais de cinco mil pessoas em ple-
no centro de Curitiba. 



a própria imprensa dizendo que 
isso aqui seria uma guerra. Você 

está vendo. a polícia está tranquila, 
nós estamos tranquilos e as famílias 
estão tranquilas. todo mundo numa 

boa. Queremos apenas manter 
nossos direitos adquiridos
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Localizado em um terreno na região central 
de Curitiba, o acampamento pela democra-
cia, como foi batizado pelos seus idealiza-
dores, recebeu pessoas de diversas regiões 
do Brasil. Em sua maioria trabalhadores ru-
rais que deixaram o lar e seu trabalho para 
lutar pelo que consideram um Brasil justo 
para si mesmo e para seus filhos. 

Um deles era Carlos Fernando Ortiz, 
de 52 anos, que deixou a esposa em Santa-
na do Livramento (RS), onde vive. Trouxe 
consigo o pequeno Ernesto Che Guevara, 
seu filho, de três anos de idade. Percor-
reram quase 1.200 quilômetros. Mas por 
qual motivo? 

“Nós levamos a luta de classes para 
onde vamos e sempre tivemos essa cons-
ciência. Estamos aqui para não deixar que 
aconteça o que estão tentando fazer com o 
povo. Pode ser que não seja possível (bar-
rar as reformas), mas estamos na luta por-

que é uma causa justa. O que vamos deixar 
para meu filho e meus netos?”, questionou. 

Ortiz vendia “rapaduras” no acampa-
mento. É a forma que encontrou de ganhar 
a vida. Os doces são produzidos pela esposa 
no assentamento onde mora. “Sempre trago 
para vender. Nos últimos dois anos estou 
trabalhando apenas com isso. Fiz quatro 
pontes de safena e estou impossibilitado de 
‘trabalhar no pesado’. A mulher faz e eu o 
guri vamos vender”, explicou. 

Com o problema de saúde que carrega 
Ortiz tem motivos de sobra para ficar preo-
cupado com as reformas, sobretudo a da 
previdência. “Tchê, fica ruim demais. Ago-
ra já têm médicos lá em Livramento que já 
deram um papel falando que estou impos-
sibilitado de trabalhar e mesmo assim me 
negam a perícia. Estou com o INPS (INSS) 
na justiça e enquanto isso vamos levando a 
vida e vendendo rapadura”, comentou.

aCaMPaMentO

MOViMentOs POPuLaRes
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O clima no acampamento, que tinha 
cozinha e infraestrutura organizada pe-
los próprios acampados, era familiar. 
Ajuda mútua, parceria e solidariedade 
eram as palavras-chave. Especialmente 
para um ambiente com inúmeras difi-
culdades, como ausência de energia 
elétrica e outros mimos que a vida mo-
derna proporciona. 

Neste período não existiu um só 
registro de ocorrência de conflito ou 
violência por parte dos militantes. O 
máximo foi o papelão da secretaria de 
segurança pública do Paraná que anun-
ciou ter apreendido itens em ônibus 
que chegavam ao Estado. Uma faca de 
cozinha e uma enxada. “Como montar 
um acampamento deste tamanho e cozi-
nhar para todas essas pessoas sem faca 
e enxada? Se esse era o problema, en-
contraram foram poucas”, ironizou uma 
das pessoas que participavam do acam-
pamento justamente ao lado de onde um 
cheiroso carreteiro era preparado. 

O único ato de violência registra-
do em todo o período foi um ataque, 
realizado por volta da 1h30 da madru-
gada do dia 09 para 10 de maio, quan-
do pessoas não identificadas atiraram 
rojões no acampamento. Duas pessoas 
ficaram feridas. 

“Você pode ver, está tudo calmo 
aqui. Não temos interesse em conflito e 
em nada disso. Estamos aqui para lutar 
contra esse governo que está tirando to-
dos os nossos direitos que conquistamos 
há muitos anos. Por isso estamos brigan-
do. Se deixarmos da maneira como está, 
coisas que estão aí há 60 anos serão re-
tiradas em menos de um ano”, resumiu 
o agricultor Vilmar Pacífico, de 59 anos, 
que veio do assentamento 2 de dezem-
bro, no interior de São Paulo. 

O clima de hostilidade, segundo ele, 
ficou apenas com a imprensa e com gru-
pos organizados que propagaram boatos 
no período que antecedeu a mobilização 
social. “O clima (pesado) foi criado por 
eles, até mesmo pela juíza de Curitiba 
que nos castigou. Não queriam deixar 
nós acamparmos em lugar nenhum. A 
própria imprensa dizendo que isso aqui 

seria uma guerra. Você está vendo. A 
polícia está tranquila, nós estamos tran-
quilos e as famílias estão tranquilas. 
Todo mundo numa boa. Queremos ape-
nas manter nossos direitos adquiridos, 
que eles permaneçam e sigam em fren-
te para nossos filhos e nossos netos. Tá 
bom, garoto?”, completou Pacífico. 

E foi de “Vilmares e Carlos” que 
formou-se uma massa de 50 mil pes-
soas que acompanhou o ato final, na 
Praça Santos Andrade, no dia 10 de 
maio. Todos unidos para ouvir a fala 
de lideranças como Dilma Rousseff e 
Lula, que foi ovacionado pelo coletivo. 
Afinal, se a luta é por todos, ela tam-
bém passa pelo individual. Mas muito 
mais do que Lula a esperança de todas 
as pessoas que vieram em Curitiba era 
por um Brasil melhor e mais justo. Para 
o ex-presidente e para todos.

MOViMentOs POPuLaRes MuniCiPais
déborah Lima
confetam
edição: manoel ramires

Confetam renova 
direção para enfrentar 
retrocessos no Brasil

MAIS DA METADE DA NOVA DIREçãO É COMPOSTA POR MULHERES, MOSTRANDO A SUA 
REPRESENTAçãO NO SERVIçO PúBLICO MUNICIPAL POR TODO O PAÍS
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MuniCiPais

O compromisso de continuar na luta
No momento da posse da nova direção, a presidente reeleita da Con-
fetam/CUT, Vilani Oliveira, fez uma homenagem especial aos com-
panheiros e companheiras que se despedem da direção da entidade, 
mas que continuarão contribuindo com a luta dos municipais. Foi o 
caso do conselheiro fiscal da antiga gestão, Marcos Leandro (MG).

"Nossa sensação é de dever cumprido, mas sabendo que a luta 
continua. O trabalho que fizemos na confederação precisa ser reno-
vado, precisamos de novas lideranças, de fazer trocas, de ter sangue 
novo e energia para avançar com qualidade na árdua luta de defender 
os trabalhadores municipais e de combater as reformas trabalhista, 
previdenciária e os retrocessos impostos por Michel Temer", avaliou 
o ex-dirigente da Confetam/CUT.

Confira a composição 
da nova direção da 
Confetam - 2017/2020
 

diREToRiA ExECUTiVA

Presidente: vilani oliveira

Vice-presidente: misael borges

Secretária-geral: Jucélia vargas

Secretária de Finanças: paula leite

Secretária de Relações do Trabalho: 
clemilde pereira

Secretário de Formação Política: 
humberto de farias

Secretária de organização e Política 
Sindical: eliene braga

Secretária de Políticas Públicas e 
Sociais: polyana de melo

Secretário de Relações 
internacionais: francisco de assis 
Gomes filho

Secretária de Comunicação e 
imprensa: cícera batista

Secretária da Mulher Trabalhadora: 
ozaneide de paulo

Secretário de igualdade Racial: 
paulo freitas

Secretário de Juventude: allysson 
nathan

Secretária de Saúde do Trabalhador: 
irene rodrigues

Secretário de Meio Ambiente: 
sidney lopes

Secretária de LGBT: sueli adriano

diretor Executivo i: vlamir lima

diretor Executivo ii: alex sandro 
batista

Com um percentual de renovação de 50%, a nova dire-
toria da Confederação dos Trabalhadores no Serviço 
Público Municipal (Confetam/CUT) tomou posse no 

final de abril, durante o VI Congresso Nacional Ordinário da 
entidade, realizado no Centro de Formação do Sindicato dos 
Previdenciários de Pernambuco, em Recife.

Dos 38 integrantes da direção recém-eleita para o triê-
nio 2017/2020, 19 não faziam parte da gestão anterior. A 
quantia equivale a exatamente a metade do total de dirigen-
tes da entidade.

Representação feminina 
cresce para 57,8%
A representação feminina também cresceu. Na gestão pas-
sada, metade da direção era formada por mulheres. Agora, 
o número de dirigentes do sexo feminino aumentou de 19 
para 22 mulheres, o que representa 57,8% da nova direto-
ria. Os homens ficaram com 16 do total de cargos, repre-
sentando 42,1%.

Dos 18 cargos que compõem a Executiva da Confetam/
CUT, quatro são ocupados por novos dirigentes, todas elas 
mulheres: Eliene Braga, secretária de Organização e Política 
Sindical, do Estado de Goiás; Polyana de Melo, secretária de 
Políticas Públicas e Sociais, do Maranhão; Cícera Batista, se-
cretária de Comunicação e Imprensa, da Paraíba; e Ozaneide 
de Paulo, secretária da Mulher Trabalhadora, do Ceará.

Para Irene Rodrigues, coordenadora geral do Sismuc, e se-
cretária de Saúde do Trabalhador, os desafios dos municipais 
são enormes.

A CONFETAM
criada em 2000, a confederação dos 
trabalhadores no serviço público 
municipal – cut (confetam/cut) é hoje 
a representação máxima dos servidores 
municipais em nível nacional, reunindo 
17 federações em sua composição. 
ao todo, são aproximadamente 1,4 
milhões de trabalhadores reunidos 
em 842 sindicatos filiados na luta pelo 
trabalho decente e pelo serviço público 
de qualidade, principal bandeira da 
confetam/cut.

a entidade coleciona lutas e 
conquistas históricas, dentre as quais 
destaca-se o estabelecimento da 
Campanha Salarial Unificada dos 
servidores municipais, estratégia que 
hoje garante uma pauta de reivindicações 
fortalecida em todo o país em prol dos 
diretos básicos da categoria. foi a partir 
desta ação, que a confederação reforçou, 
inclusive, a luta pelo cumprimento do 
direito constitucional ao salário mínimo, 
reduzindo o número de servidores 
públicos municipais que recebiam menos 
do que a remuneração base legal.
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as mulheres 
empoderadas

POntO De Vista
Manoel Ramires 
Jornalista

Elas pegam o microfone e mandam ver. Atitude no 
palco, letras ácidas, defesa das mulheres, crítica 
social. Com elas, não tem arrego. Conheça o per-
fil de três cantoras da nova geração que mandam 

muito bem no empoderamento das mulheres.

sHaDia MansOuR
shadia mansour nasceu em 1985, em londres. 
ela é conhecida como "a primeira-dama 
árabe do hip hop. considerada palestina e 
britânica, ela canta raps em grande parte se 
concentrando na política do oriente médio. 
seu reconhecimento internacional veio cedo. 
Já em 2003. ela disse a revista rolling stone 
que se considera parte de uma "intifada 
musical" contra a ocupação da palestina, o 
conservadorismo e a opressão das mulheres. 
À BBC, definiu sua música como "às vezes soa 
hostil, é a minha raiva saindo e é resistência 
do povo palestino”. 
Confira uma letra de Shadia:

anita tijOuX*
a cantora franco-chilena nasceu na frança, 
durante o exílio de sua família devido à ditadura 
de augusto pinochet, no chile. mas quando 
o regime militar caiu, pode voltar ao seu país, 
que não é de nascimento, mas o qual ela 
identifica como de origem. Os traços indígenas 
fortes a deixam muito mais latino-americana 
que europeia. ela rapidamente se integrou à 
cena de rap local de santiago. suas letras são 
contundentes ao relatar o que se passou com 
as milhares de famílias que precisaram fugir do 
golpe de estado. a cantora é implacável contra o 
machismo e a exploração dos povos. 
Confira uma letra de Anita Tijoux:

KaROL COnKa
É curitibana. Começou a carreira 
disponibilizando suas músicas nas redes 
sociais.  depois de algumas parcerias, 
encontrou no produtor nave (emicida, 
Kamau, marcelo d2, entre outros) o som 
que casou perfeitamente com a sua 
proposta de fazer rap com sonoridade 
universal, aliando batidas pesadas a 
timbres orgânicos, levando influencias da 
musica eletrônica, funk carioca, dubstep, 
reggae, r&b, soul e repente.
confere uma letra dela em parceria com 
mc carol:

SoMoS SUR

sonhamos grande com a queda do império 

Gritamos alto, não temos remédio

essa é nossa utopia, alegremente rebeldia

somos os últimos do baile, da dança sua e minha

levantamos para dizer: já basta

*fonte: http://www.vermelho.org.br/noticia/272733-11

100% FEMiNiSTA
eu cresci
prazer, Karol bandida
represento as mulheres, 100% feminista
eu cresci
prazer, carol bandida
represento as mulheres, 100% feminista 

veja mais: https://www.youtube.com/
watch?v=W05v0b59K5s

KoLLoN 3ENdoN dABABAAT
eles têm tanques 
e nós temos pedras
eles derrubam nossas casas
E matam nossos filhos
oh, palestina livre, ó heróis de Gaza
o sionismo deve ser derrubado

veja mais: https://www.youtube.com/
watch?v=pQwlnse9jJ4&t=91s

d
iv

ul
g

aç
ão

a
rq

ui
vo

 p
es

so
al

m
ar

ia
na

 Z
ar

p
el

lo
n/

d
iv

ul
g

aç
ão



Mais de 30 anos depois do 
movimento das Diretas Já!, nós, 
trabalhadores/as, voltamos a 
afirmar que nosso compromisso 
é com a democracia.


