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O que é Tuxaua? 

  
Tuxaua é um termo indígena cujo significado 
varia conforme a tribo. Entre os sateré–mawé, 

por exemplo, o grau de influência política de um 
tuxaua oscila segundo inúmeros critérios, como 
seu conhecimento sobre o tempo dos antigos 
(história e mitologia de sua gente), sua 
capacidade como orador, seu grau de 
generosidade, sua habilidade para conduzir os 
problemas internos de sua comunidade e a tônica 
de suas relações com os agentes da sociedade, 
como patrões e políticos locais. 
 
Tuxaua, também é sinônimo daquele que 
observa, articula,  fomenta e motiva as 
capacidades pessoais e coletivas de seu povo.  
 
A liderança do Tuxaua se caracteriza pela forma 
consensual como é exercida. É antes de tudo um 
articulador das intenções do grupo e coordenador 
das atividades. Portanto, tem que conviver e 
administrar as outras instâncias de liderança que 
coexistem em seu espaço de vida e atuação. É, 
então, o articulador e mobilizador das pessoas as 
quais lidera e representa. 
 
Tuxaua foi escolhido como nome deste Boletim 
para homenagear a população indígena, presente 
e representativa no Centro-norte do Brasil e que 
tanto tem a nos ensinar sobre organização, 
respeito mútuo, liderança e articulação de ações. 
 
O Boletim tem por objetivo estimular o debate, 
socializar informações e agendas, especialmente 
as de formação, dos sindicatos filiados à FETEC-
CN/CUT. 
 
 
 
 

  

PNF-CUT, FETEC-CN e 
a Formação 

 

A formação de lideranças sindicais também 
ocorre na vida e na prática. Porém, as exigências 
da nossa atuação pedem mais: um processo 
formativo organizado e contínuo, que aprofunde 
nossos conhecimentos, fortaleça nossa ação, 
subsidie os avanços necessários para construir 
entidades sindicais fortes e seguras de seu papel, 
coerente com os princípios da CUT. A nossa 
Central em 1984 deu início ao processo de 
construção das bases que viriam fundamentar a 
Política Nacional de Formação – PNF/CUT, como 
um dos instrumentos estratégicos na  
consolidação de suas propostas político-
organizativas. No 2º CONCUT, em 1986, a 
formação sindical é definida como uma das 
prioridades. Deu-se início, então, a um processo 
intenso de debates sobre concepção e estratégia 
metodológica que a PNF/CUT deveria construir e 
implementar. 

 

 
 

E no 5º CONCUT, em 1994, a Central consolidou 
sua compreensão sobre o papel da formação e os 
desafios para a construção de uma política 
nacionalmente articulada, cabendo “à formação 
sindical o papel de capacitar as direções e a 
militância CUTista na perspectiva de fortalecer 
sua identidade de classe, tendo em vista a 
consolidação de uma prática sindical baseada na 
“autonomia como valor permanente e situar a 
CUT como sujeito estratégico na sociedade”. 
 
Para tanto, a formação sindical, em todos os 
níveis, deveria se constituir enquanto um espaço 
de “reflexão e capacitação crítica” referenciado na 
“identidade da CUT onde os trabalhadores são 
sujeitos da construção e reconstrução do projeto 
sindical CUTista”. 

 

 



 

 

 
 
Definiu-se que a formação deveria se organizar 
como uma política orgânica da CUT, espelhada na 
sua própria estrutura organizativa. 
 
Nesta trajetória, foram sendo constituídas as 
Escolas Sindicais orgânicas, dentre elas a Escola 
Chico mendes e a Escola Apolônio de Carvalho, 
que cumprem papel fundamental na formação geral 
e específica das regiões Norte e Centro-Oeste. 

 

 
 
A cada novo Congresso da CUT os desafios 
motivavam as necessárias adequações da política 
formativa. “Frente às tarefas definidas no 11º 
CONCUT e as análises de cenários realizadas 
durante o XVIII ENAFOR, definiu-se como 
prioridades para a Política Nacional de Formação 
até 2015, a partir das quais deve se estruturar o 
Plano Nacional Formação de Dirigentes, os 
seguintes programas: 
 
a) Organização e Representação Sindical de Base 
– ORSB 
b) Negociação e Contratação Coletiva – NCC 
c) Desenvolvimento, Políticas Públicas e Ação 
Regional – DPPAR 
d) Política e Sindicalismo Internacionais 
e) Formação de Formadores/as 

 
Em todo esse processo as entidades sindicais 
filiados à Fetec-CUT/CN foram participando e 
desenvolvendo atividades de formação. Presentes 
em eventos nacionais, regionais e das Escolas de 
Formação, também promoveram atividades 
decorrentes das demandas específicas dos 
trabalhadores em empresas de crédito, como: 
assédio moral, saúde, sistema financeiro nacional, 
segurança bancária.  

 

 

 
A Secretaria de Formação Sindical da Fetec-
CUT/CN se empenhou na construção de um 
processo formativo, o qual queremos intensificar 
no próximo período. Baseada nas competências 
estatutária pretende desenvolver atividades em 
consonância com os objetivos da entidade, 
estabelecer convênios com entidades que possam 
contribuir como nosso processo de formação, 
fazer-se presente na formação nacional e das 
Escolas, promover eventos formativos diversos, 
atender as demandas decorrentes dos sindicatos 
filiados. Sempre em consonância com a Política 
Nacional de Formação da CUT. 
 
O XIX Encontro Nacional de Formação da CUT – 
XIX Enafor, aconteceu de 9 a 12 de março/2016, 
com o objetivo de debater e atualizar a estratégia 
da Política Nacional de Formação da CUT para 
fortalecer a estratégia da CUT em defesa da 
democracia e do Estado de Direto; contribuir para 
a consolidação do projeto político e organizativo 
da CUT; potencializar as ações da CUT no 
processo de disputa da hegemonia na sociedade, 
contribuindo no fortalecimento das alianças com 
os movimentos sociais; ampliar a cobertura da 
formação sindical na perspectiva de fortalecer e 
potencializar as intervenções das direções e 
lideranças sindicais nas relações de trabalho, na 
organização sindical e no campo das políticas 
públicas. 
 
O Boletim Tuxaua quer contribuir com esse 
processo. Para ser representativo e contemplar as 
ações formativas das entidades, é fundamental 
que seja construído coletivamente.  
 
Contamos, então, com o envio 
(formação@feteccn.com.br) de matérias, agenda 
de formação, fotografias e tudo o mais que 
possibilite a socialização de nossas ações. 
 
 
 
 

 
Jacy Afonso 

Secretário de Formação Sindical 
 

mailto:formação@feteccn.com.br


 

 

Opinião 

 

Chega de golpes na América Latina 
 
 
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL 

 
A democracia, cuja conquista nos custou tanto, está 
novamente em risco na América Latina. A situação que o 
Brasil vive hoje afeta a todos os povos da região. 
Em minha passagem recente pelo Brasil, reuni-me com 
a presidente Dilma Rousseff para oferecer meu apoio e 
o de muitas organizações, dado que a oposição no 
Congresso procura destituí-la do cargo, que ela assumiu 
pelo voto majoritário, por meio de impeachment baseado 
em um delito inexistente. 
 
A oposição aponta contra Dilma procedimentos 
contábeis já praticados por governos anteriores, e 
inclusive por muitos dos acusadores da presidente. 
 
Trata-se de uma situação semelhante aos golpes 
brancos que já vimos recentemente em Honduras e no 
Paraguai. Todos motivados por procedimentos ilegais 
para violentar a vontade popular, com um aumento da 
repressão e das políticas contra o povo. 
 
Há, por trás desse processo de destituição, um projeto 
econômico explícito de maior dependência, privatização 
e desnacionalização. 
 
Provável futuro presidente da República, Michel Temer 
já manifestou sua intenção de impor ao Brasil políticas 
econômicas contrárias às escolhidas pelos eleitores, 
como privatizar tudo o que for possível da infraestrutura 
do país e reduzir as políticas sociais das quais 
dependem os setores mais vulneráveis. 

 
O Senado Federal do Brasil convidou-me cordialmente a 
oferecer uma mensagem na sessão do dia 28 de abril, e 
ali transmiti minhas saudações e a preocupação com a 
possibilidade de um golpe de Estado no Brasil. 
Lamentavelmente, a resposta dos senadores da 
oposição não foi levantar dúvidas sobre o processo que 
promovem, mas pedir que as palavras "possível golpe", 
contidas em minha breve mensagem, fossem cortadas 
da versão estenografada. 
 
Após a sessão, tivemos um encontro com dom Leonardo 
Steiner, secretário-geral da CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil), que nos manifestou sua 
preocupação com a situação do país, com o aumento do 
ódio, da intolerância e da descrença na política e na 
institucionalidade. 
 

 

 
 
Steiner mostrou-se também aflito com a atitude da 
direção política opositora, que, na sessão da Câmara 
dos Deputados que aprovou o impeachment, permitiu 
que parlamentares fizessem apologia da ditadura e da 
tortura, sem sofrerem qualquer reprimenda. Ele teme 
que o clima exaltado das ruas transcenda os limites do 
respeito. 
 
Por sua parte, o presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ricardo Lewandowski, de maneira muito 
respeitosa, transmitiu-nos sua inquietação diante de uma 
crise política de tal magnitude, que não se imaginava 
mais possível após a redemocratização do Brasil. 
 
Encerrei minha visita compartilhando o Dia do Trabalho 
com os movimentos sociais que lutam para defender os 
direitos de nossos povos à terra, ao teto, ao trabalho e à 
democracia. A ansiedade desses grupos não é pouca, 
levando em conta que os deputados da Frente 
Parlamentar da Agropecuária já estão pedindo a Temer 
que use as Forças Armadas para reprimir protestos 
sociais e desalojar assentamentos rurais e indígenas. 
 
As organizações sociais brasileiras resistem com 
esperança, pois sabem que a luta é justa. Elas contam 
com a solidariedade de várias entidades internacionais. 
Não queremos mais golpes de Estado na América 
Latina. 

 
 
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, 85, argentino, é 
arquiteto, escultor e ativista dos direitos humanos. 
Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1980 

 
 
 

Tradução de CLARA ALLAIN 

 
 
 
http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2016/05/1769218-chega-de-
golpes-na-america-latina.shtml?mobile  
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 Análise 

Muito tem se falado e especulado sobre um possível governo do 
PMDB, sob Temer, que vai diminuir drasticamente os investimentos 
em áreas sociais do atual governo. Resultado de mais de uma 
década de importantes políticas públicas de empoderamento dos 
mais pobres, como moradia popular, eletrificação, ingresso em 
cursos superiores, bolsas para formação técnico-profissional 
(Pronatec), Fies, Farmácia Popular, Ciências sem Fronteiras, dentre 
outras. 
Três elementos objetivos levam a crer que um governo do PMDB, 
pós-impedimento da presidente Dilma, não terá outro destino senão 
cortar ainda mais, ou extinguir, despesas com a agenda social em 
curso. O primeiro é o programa apresentado pelo partido em 
outubro passado, intitulado ‘Uma ponte para o futuro’. E por mais 
que falem o contrário, reforça essa tese a composição das forças 
políticas e sociais que sustentam a campanha pelo impeachment, 
que deverão compor o novo governo, se a presidente da República 
for de fato afastada do cargo pelo Senado. 
E se ainda restar alguma dúvida sobre essa agenda, basta lembrar 
o conteúdo das proposições em tramitação no Congresso que 
ameaçam direitos, que é ampla e majoritariamente apoiada por 
aqueles deputados e deputadas que admitiram o impeachment, em 
17 de abril na Câmara. 
O documento — demonstra não se tratar de ‘chute’ ou propaganda 
difamatória contra o partido do vice-presidente — ‘Uma ponte para o 
futuro’ expressa em forma e conteúdo a agenda regressiva que 
querem implantar num governo sob a égide do PMDB. 
A agenda é mais que um aceno para o mercado para acalmá-lo, é a 
concepção de governo que será implantada pelo vice-presidente se 
for levado à cadeira presidencial no Palácio do Planalto. É uma 
agenda regressiva porque remonta à década de 90, com políticas 
que levaram ao empobrecimento do povo, com um salário mínimo, 
por exemplo, que chegou ao final dos anos 90 e início de 2000, a 
míseros R$ 151 mensais, R$ 5,03 a diária e R$ 0,69 a hora. 
Apenas uma década e meia depois, o mínimo mais que 
quintuplicou, chegando ao valor atual de R$ 880, cuja diária é R$ 
29,33 e a hora R$ 4. Muito longe do valor (R$ 3.736,26) estimado 
pelo Dieese, em março. Mas, mais próximo da realidade econômica 
atual. 
 
Conteúdo do programa 
A Agência Sindical veiculou, e tomei emprestada, abordagem 
bastante didática e sintética do programa antissocial e 
antitrabalhista do PMDB, nos quesitos relações trabalhistas, política 
do salário mínimo, retorno das privatizações do patrimônio público e 
políticas sociais.  
Acrescentei a terceirização, pois receberá amplo apoio no 
Congresso, já tendo sido aprovada pela Câmara. 
 
Terceirização 
‘Regulamentar o ambiente institucional dos trabalhadores 
terceirizados melhorando a segurança jurídica face ao passivo 
trabalhista potencial existente e a necessidade de regras claras para 
o setor’.  
Essa agenda regressiva, junto com a ‘Agenda Brasil’, sugerida em 
agosto de 2015 pelo presidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), quer aprovar, por exemplo, entre outros temas, a 
terceirização, nos moldes propostos pelo PLC 30/15 (PL 4.330/04, 
na Câmara). 

 

 

 

O impeachment e a sua agenda oculta: uma ponte para o passado 
 
Pode até ser que, guindado à Presidência da República, Temer não leve a cabo essa agenda do passado. Entretanto, isso não seria 
resultado de uma mudança de concepção, mas de incapacidade de implementá-la, porque sofrerá forte e implacável oposição política, 
social e sindical. Aguardemos, pois. 

Marcos Verlaine* 

 

 

 

Negociado sobre a lei  
‘Na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas 
prevaleçam sobre as normas legais, salvo quanto aos direitos 
básicos’. É a volta do negociado sobre a lei. Inclusive já há projeto 
de lei em tramitação na Câmara sobre essa matéria. 
 
Indexação do mínimo 
‘É indispensável que se elimine a indexação de qualquer benefício 
ao valor do salário mínimo’. Acabar com a política de valorização e 
atualização do salário mínimo. Símbolo de profundas 
transformações sociais e econômicas mundiais ocorridas no 
século 20, o salário mínimo completou, em julho de 2015, 75 anos 
de vigência no Brasil com o maior poder de compra dos últimos 30 
anos. Há 11 anos, a política de reajuste do piso nacional pelo 
governo federal vem corrigindo distorções históricas e é hoje o 
maior responsável pela melhoria da qualidade de vida e o 
aumento da renda do trabalhador. O aumento real na última 
década foi de 76,5%. 
 
Privatizações 
‘Política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, por 
meio da transferência de ativos, que se fizerem necessárias’. 
Privatização de empresas vitais para o desenvolvimento do País, 
tais como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, entre 
outras. 
 
Políticas sociais 
‘O Brasil gasta muito com políticas públicas’. Extinção das 
políticas públicas de transferência de renda, como o Bolsa 
Família, Prouni, Luz para Todos, Minha Casa, Minha Vida, entre 
outros. 
 
Forças políticas e sociais de oposição 
O centro político e social — PSDB, DEM, PPS, SD e Fiesp — de 
oposição, agora reforçado pelos egressos da base governista, 
desde sempre foram contra a agenda social do governo. Pararam 
de se posicionar mais abertamente em oposição às políticas 
sociais porque, sobretudo nos momentos eleitorais, essa posição 
tira votos. 
Essas forças políticas e sociais — cujas franjas mais radicalizadas 
são setores dos estratos médios dos grandes centros urbanos — 
expressam com clareza e desdém a contrariedade em relação a 
essas políticas públicas. 
O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) pontifica esse 
entendimento. Para ele, ‘Não há dúvida que mudará. O conjunto 
de forças políticas que está sustentando essa ascensão de Temer 
ao poder tem uma visão diferente dessa visão mais 
desenvolvimentista’, disse em entrevista ao jornal Valor 
Econômico, na edição dos dias 23, 24 e 25 de abril. 
E acrescentou: ‘Quem se mobilizou para que meio que revogar os 
resultados eleitorais de 2014 foi um segmento da elite que 
defende o Estado mínimo, ajuste fiscal de qualquer jeito e que 
acredita que programas sociais são meio excessivos, que, na 
medida em que houver um dinamismo da economia, isso chegará 
aos mais pobres. Mas não chega.’ 
Pode até ser que, guindado à Presidência da República, Temer 
não leve a cabo essa agenda do passado. Entretanto, isso não 
seria resultado de uma mudança de concepção, mas de 
incapacidade de implementá-la, porque sofrerá forte e implacável 
oposição política, social e sindical. Aguardemos, pois. 

(*) Jornalista, analista político e assessor parlamentar do Diap 
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SEEB MT realiza Curso 

de Formação Sindical 

 

13 a 27/05 

Fetec-CUT/CN apoia Chapa 3 na Previ 
 
Encabeçada por Marcel ramos, também integra a Chapa 3 o representante da Fetec-CUT/CN na Comissão 
de Empresa dos Funcionários do BB, Rafael Zanon. 

12 a 14/05 

Assembleia Geral Ordinária da Fetec-CUT/CN 
 
Pauta:  

 
1. Análise de Conjuntura; 2. Campanha Salarial 2016; 3. Debate sobre Comissões de Empresa e Comissões 
Temáticas; 4. Apreciação do Balanço Financeiro de 2015; 5. Organização Sindical; 6. Outros Assuntos. 

 

05 a 08/06 
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O Sindicato dos Bancários de Mato Grosso (SEEB/MT)  realizou na sexta-feira, (06.05), o curso de 
formação Sindical  sobre a Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários e Financiários (CCT), com o 
objetivo promover a formação sindical e política dos novos dirigentes e delegados regionais. 

6º Oficina  de Formação da Rede Uni Mulheres Brasil 
 
Acontece na Colônia de Férias do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, com o objetivo de resgatar o 
processo formativo como forma de socializar conhecimentos assim como fortalecer e ampliar a atuação da 
rede UNI Brasil. 
 
Participantes: 03 por Federação 

http://www.feteccn.com.br/noticia/fetec-cutcn-apoia-chapa-3-na-previ-encabecada-por-marcel-barros/
http://www.feteccn.com.br/noticia/fetec-cutcn-apoia-chapa-3-na-previ-encabecada-por-marcel-barros/
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