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O que é Tuxaua? 

 

 
 

São Paulo, 23 de Maio de 2016  
  
Circular 22/2016 - Fora Temer: Orientações para o próximo período 
  
Estimados companheiros/as, 
 
O Coletivo Nacional da Frente Brasil Popular, reunido como mais de 100 participantes no dia 21 de Maio de 2016, na Escola 
Pio XI em São Paulo, após a realização de uma análise de conjuntura com a presença do ex-presidente Lula, deliberou os 
seguintes encaminhamentos, que esperamos todos/as encaminhem aos seus coletivos estaduais, instancias de movimentos 
e militância em geral, para que participem ativamente desse processo: 
  
I - Linhas políticas para o próximo período:  

 
1 - Manter a unidade da Frente Brasil Popular em torno da palavra de ordem: “Não ao Golpe, Fora Temer”. 
2 - Seguir denunciando os golpistas, em especial a Rede Globo, por sua atuação destacada na construção do Golpe. 
3 - Permanecer pressionando, de modo adequado, os senadores nas suas bases eleitorais para que votem contra o 
Impeachment.  
4 - Estimular e contribuir com todas as lutas e iniciativas espontâneas que estão efervescendo contra o Governo Temer.  
5 - Não reconhecer o Governo golpista, e denunciar todas as medidas que afrontem os Direitos conquistados pelo Povo 
brasileiro. 
 
 II- Articulações institucionais: 
  
1 -      Montar um coletivo politico com a participação da Frente Brasil Popular pra construir a agenda da Presidenta, 
conjuntamente com sua equipe. 
2 -      Debater nos coletivos estaduais da Frente a realização de atos político com Dilma. Os convites devem ser enviados 
para os seguintes e-mails: daisy@presidencia.gov.br; ptrenatosimoes@terra.com.br; secretaria@frentebrasilpopular.com.br 
3 -      A Secretaria Operativa deverá indicar nomes dos movimentos populares para que componham os 15 grupos temáticos 
criados para monitorar e denunciar as medidas do Governo Temer, em cada campo específico. 
4 -      Sugerir a Presidenta a elaboração de uma nova Carta ao Povo brasileiro, em que ela assuma os compromissos com 
um novo programa de Governo, a ser executado caso a democracia seja reestabelecida. 
 
 III- Mobilizações de massas e atividades de agitação contra o GOLPE: 
 
1 -    Estimular e participar de todas as mobilizações que estão sendo convocadas por diversos setores (jovens, mulheres, 
sem teto, etc.) em diversas cidades. 
2 -  Contribuir na mobilização das Paradas LGBT, que ocorrerão no dia 29 de Maio, levando a bandeira “Não ao Golpe, Fora 
Temer!”. 
3 -      Realizar ações no dia 31 de Maio contra a Reforma da Previdência, convocadas pelo Conselho Nacional de Saúde. 
4 -      No dia 1º. de Junho, dia da apresentação da defesa da Dilma no Senado, realizar um ato em  
Brasília. 
5 -      Nos dias 8 e 9 de Junho: Mobilização Nacional do Campo e da Cidade, em Luta em defesa da Previdência Social, da 
aposentadoria rural, das políticas de Moradia Popular  e pela retomada do MDA. 
6 -      Realizar atos massivos em todas as capitais na Jornada Nacional de paralisação e mobilização “Não ao Golpe, Fora 
Temer!”, no dia 10 de Junho. Esta data é um indicativo a ser dialogado com a Frente Povo Sem Medo, podendo ser 
antecipado para o dia 9 de Junho. 
7 -      Promover no dia 12 de Junho, domingo, dia dos namorados, atividades de agitação com o mote: #AmorSimGolpeNão. 
8 -      Realizar durante as festividades de São João atividades de agitação “Arraial contra o Golpe”, em especial na região 
nordeste. 
9 -      Realizar atividades de agitação contra o Golpe e Temer em todas as cidades onde houver o percurso da tocha 
olímpica. 
10 -      Promover ações de agitação em torno da bandeira “Não ao Golpe, Fora Temer”, durante as Olimpíadas no Rio de 
Janeiro.  Recepcionar as comitivas de jogadores estrangeiros no aeroporto e denunciar o golpe. 

 

ORIENTAÇÕES 

mailto:daisy@presidencia.gov.br
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mailto:secretaria@frentebrasilpopular.com.br


 

 

27 de maio de 2016 | Número 003 

 

 
11 -   Realizar no Rio de Janeiro, na cena dos Jogos Olímpicos, a Vigília da Dignidade, iniciando no dia 1º. de Agosto. 
12 -   Iniciar o debate nas nossas bases e instancias, em especial com os sindicatos e movimentos populares sobre a 
construção de uma Greve Geral. 
13 -   Organizar um acampamento permanente em Brasília, a ser instalado um mês antes da votação do impeachment. 
  
IV- Atos Políticos: 
 
1 -      Estimular a realização do maior número possível de atos politico-culturais reunindo intelectuais, juristas e artistas 
nas capitais, em especial em São Paulo e Rio de Janeiro. 
2 -      Realização de uma reunião de coalização de todas as várias forças e iniciativas contra o Golpe, no dia 30/05, às 
14h no Sindicato dos Bancários no Rio de Janeiro, para construção de um calendário comum. Cada organização da 
Frente deverá indicar um representante para esta reunião. 
3 -      Organização de tribunais, a nível nacional (Curitiba) e Internacional, para julgar o GOLPE,  com a participação de 
juristas de renome internacional, a ser realizado em local e data a ser definido. A comissão organizadora deverá se reunir 
em Brasília para tomar estas definições. 
4 -      Entre os dias 26 à 29/05: Conferência da CONEN em Esmeralda-MG. 
5 -      Entre os dias 1 à 5/06: Encontro dos Movimentos Populares em Diálogo com Papa Francisco, em Mariana – MG 
6 -      No dia 06/06: Ato nacional contra as Privatizações das estatais, às 14h na Fundição Progresso no Rio de Janeiro. 
7 -      Entre os dias 10 à 12/06: Encontro da UNEGRO, em São Luiz- MA. 
8 -      Entre os dias 10 a 12/06: Congresso da ANPG. 
9 -      Entre os dias 10 a 12/06: Encontro LGBT UNE  em São Paulo-SP. 
 

 V - Plenárias Temáticas e Setoriais: 

 
 1 -   Estimular a organização de Plenárias temáticas e setoriais da Frente Brasil Popular (Advogados, Educadores, 
Saúde, etc.) para denunciar as medidas do Governo Temer nestas áreas específicas, e fomentar a organização destes 
segmentos na Frente.   Estas plenárias são autoconvocadas, e podem se realizar a nível estadual ou nacional, de acordo 
com a capacidade de articulação de cada setor. 
2 -    Realização de uma Plenária Nacional dos Juristas, advogados.   Há uma comissão construindo a proposta, que 
possivelmente se realizara em junho ou julho, Brasília ou São Paulo.  
 
VI - Manifestos: 
1 -    Redigir uma Carta de denúncia publica contra o judiciário e de solidariedade sobre a condenação absurda a  José 
Dirceu. 
2 -     Redigir uma nota pública exigindo uma postura adequada à Constituição por parte do STF. 
3 -     Redigir uma nota de denúncia ao desmonte da EBC e da destituição ilegal pelo Governo Golpista, da presidência 
da EBC. 
Esses manifestos serão enviados a cada entidade/movimento para que analise o conteúdo, agregue e decida se adere 
ou  não. 
 
VII - Organicidade da FRENTE BRASIL POPULAR 
 
1 - Realização do  I Encontro de Comunicação da Frente Brasil Popular a ser realizando entre os dias 18 e 19 junho em 
São Paulo, reunindo pelo menos dois comunicadores por estado, e um comunicador por movimento/entidade nacional 
(enviaremos  circular com detalhes de local e programação). 
2 -  Seguir  estimulando a organização de Comitês Populares, núcleos, grupos de base, da FRENTE BRASIL POPULAR, 
no maior numero possível de municípios, bairros e setores sociais, como forma de incluir militância que quer atuar e não 
esta em outros espaços.   Cada comitê de base deve ter toda autonomia para tomar iniciativas politicas de ação nessa 
conjuntura. 
3 - Preparar a realização da II Conferencia Nacional da Frente, cuja metodologia e proposta de local e data, deverá ser 
elaborada pela Secretaria Operativa e apresentada na próxima reunião. Indicativo de data, entre Julho e Agosto /16, a 
depender de local, situação da conjuntura, etc. 
 
Próxima reunião do Coletivo Nacional no dia 17/06, em São Paulo, no Colégio Pio XI, cada entidade movimento deve 
enviar até dois delegados/as. 

Não ao Golpe, Fora Temer! 
Saudações 
Secretaria Operativa 
 

www.frentebrasilpopular.org.br  

http://www.frentebrasilpopular.org.br/
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NOTÍCIAS 

TRT-RS uniformiza entendimento: 
assistencial é devida por não 
sindicalizado 
 

O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região (RS) aprovou, na tarde desta sexta-feira (20), 
por maioria de votos, a Súmula 86. O texto fixa 
entendimento da Corte no sentido de que a 
contribuição assistencial prevista em acordo coletivo 
ou sentença normativa também é exigível dos 
trabalhadores não filiados aos sindicatos. 

 
 

Muitos sindicalistas acompanharam o 
julgamento no plenário e comemoraram o 
resultado da votação. Nas sustentações orais 
feitas por representantes das entidades da 
advocacia trabalhista, a obrigatoriedade da 
contribuição dos não filiados foi defendida tanto 
pela Agetra, que representa advogados dos 
trabalhadores, quanto pela Satergs, que 
congrega advogados patronais. 
 
Os advogados Antônio Carlos Escosteguy 
Castro (Agetra) e Eduardo Caringi Raupp 
(Satergs) destacaram, entre outros argumentos, 
que o não pagamento da contribuição por todos 
os membros da categoria inviabilizaria a 
atividade sindical, pois o desconto é uma das 
principais fontes de receita dos sindicatos. Eles 
também lembraram que as vantagens obtidas 
nos acordos coletivos beneficiam toda a 
categoria, e não apenas os sindicalizados. 
 
A súmula é resultado do Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência 0002993-
58.2015.5.04.0000. Até então, as Turmas 
Julgadoras do Tribunal proferiam decisões 
divergentes sobre a matéria. Com a Súmula 86, 
a Corte consolida seu entendimento para 
julgamentos futuros. (Fonte: TRT-RS) 
 
A redação da Súmula 86 é a seguinte: 
 
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. 
DESCONTOS. EMPREGADO NÃO FILIADO. A 
contribuição assistencial prevista em acordo, 
convenção coletiva ou sentença normativa é 
devida por todos os integrantes da categoria, 
sejam eles associados ou não do sindicato 
respectivo. 
 
http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=26028:trt-rs-uniformiza-entendimento-
assistencial-e-devida-por-nao-
sindicalizado&catid=59:noticias&Itemid=392  

 

 

Tereza Cruvinel denuncia macarthismo na 
EBC 
 
Há dois meses vivi uma estranha experiência. Eu entrava 
na EBC, empresa que implantei e presidi por quatro anos, 
contratada como entrevistadora e comentarista. Muitos 
reencontros, abraços, recordações.  
 
Estava ali em outro papel, desencarnada do passado. 
Finalmente faria jornalismo na TV Brasil, o que não pude 
quando era presidente. Mal cheguei, na voragem da crise 
veio a posse de Temer, a violação do mandato do diretor-
presidente Ricardo Melo e a nomeação de outra diretoria. 
Ontem, vestida para gravar Palavras Cruzadas, fui 
informada por Paulo Markun, âncora do programa, de que 
estava dispensada pela nova direção. Poderia apenas 
gravar o programa marcado. Se era assim, melhor não 
gravar, disse ao Markun, que concordou. 
 
O fato de ter sido presidente não diferencia a minha 
dispensa (contrato de pessoa jurídica,  por isso não falo em 
demissão)  das dezenas de exonerações que estão sendo 
feitas na EBC.  Sempre sem falar com as pessoas, que 
ficam sabendo pela rádio corredor ou pelo substituto.  Está 
havendo uma tomada violenta da empresa e não posso 
deixar de dizer isso. Há um mandado de segurança não 
julgado ainda pelo STF. Dirigentes não tiveram seus nomes 
homologados pelo Conselho de Administração mas 
seguem cortando cabeças, perguntando quem são os 
petistas, quem é militante, quem é ligado a quem... 
Macartismo. 
 
Diferente foi para mim, apenas para mim, a experiência de 
ser demitida pela empresa que me coube, juntamente com 
dezenas de outras pessoas comprometidas com a 
comunicação pública, para gerir um sistema público de 
comunicação que o Brasil nunca teve. Não para servir  à 
luta política que está em curso, fazendo o Brasil em 
cacos.  Neste curto período, comentei manifestações contra 
e a favor do impeachment, todas transmitidas ao vivo pela 
TV Brasil.  Participei de entrevistas com gente de um lado e 
outro. Jorge Viana (PT) e Aloisio Nunes Ferreira 
(PSDB).  Edinho Silva (PT) e Gilberto Kassab (PSD), por 
exemplo. Não me venham com esta conversa de que a TV 
Pública estava a serviço de um grupo, partido ou ideia. 
Estava fazendo o jornalismo como deve ser e como não 
tem sido feito. 
 
Eu, que passei quatro anos sendo chamada de gerente da 
TV do Lula, quero que assumam o projeto de fazer a TV do 
Temer. 
 
 
https://www.brasil247.com/pt/blog/terezacruvinel/234016/Te
reza-Cruvinel-denuncia-macarthismo-na-EBC.htm  
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ARTIGO 

As delícias gastronômicas do Pará 
 

 
No mundo globalizado, cheio de não-lugares  (aqueles lugares que são iguais em qualquer parte do planeta, 
como shoppings, pubs, aeroportos) ainda existem cidades únicas. Uma dessas, sem dúvida é Belém do Pará. 
 
Quando alguém pensa em Belém, qual é a primeira coisa que passa pela cabeça? Os seus monumentos 
históricos? O fato de estar cercada por uma baía de água doce e dezenas de ilhas? A sua música dançante? 
Quem pensa assim, com certeza está correto. No entanto, há mais uma coisa que fará qualquer viagem à capital 
paraense valer a pena: a gastronomia. Rara. Única. Deliciosa. E que até 29 de maio pode ser comprovada no 
Festival Ver-O-Peso da Cozinha Paraense 2016, momento de muitos encontros,dos sabores e delicias do Pará. 
 
Considerada a mais autêntica do Brasil por suas características indígenas, com nítida influência portuguesa e 
africana, a gastronomia paraense vai proporcionar um passeio inesquecível pela capital, descobrindo uma ampla 
gama de cheiros e sabores que nunca experimentou e que com certeza jamais esquecerá.  
 
Os ingredientes são oriundos da fauna e flora Amazônica: camarão, caranguejo, mariscos peixes e caças. Da 
floresta vêm as ervas como a chicória, coentro, jambu, pimentas de cheiro.  
 
Da natureza, a culinária paraense tudo aproveita, inclusive as raízes. A mandioca é uma das mais utilizadas. Dela 
são feitas as farinhas, sendo a farinha d’ água a mais apreciada.  
 
Também vem dela a goma para tapioca, que tem a forma de uma panqueca e pode levar vários tipos de recheios, 
como chocolate, queijo, geleia. O mais comum é o consumo da tapioca apenas com manteiga ou coco ralado. As 
tapioquinhas podem ser encontradas em estabelecimentos simples, carrinhos, lanchonetes e já existem até 
Tapiocarias, especializadas em produzir tapiocas com os mais variados recheios.  
 
Outro ingrediente muito usado na culinária local é o tucupi, um caldo amarelo também extraído da mandioca, cujo 
sabor é impossível descrever: só provando para comprovar. Esse caldo pode acompanhar frango, peru, peixes, 
mariscos. Pode ou não vir junto com o jambu.  Destacamos o pato no tucupi, uma das principais iguarias do 
Estado.  
 
O tucupi também é o principal ingrediente do Tacacá, uma espécie de caldo apreciado em cuias, principalmente 
nos finais de tarde. É vendidos por “tacacazeiras” instaladas em pontos estratégicos da cidade.O tacacá também  
tem jambu, camarão e a goma retirada da mandioca. 
 
E prepare-se, ainda, para saborear os mais notáveis peixes de água doce, com destaque para o Filhote e o 
Pirarucu, uma espécie de bacalhau paraense. Delicie-se com as caldeiradas. 
 
Quer ver outra opção diferente? Experiente um prato chamado Maniçoba, feito a partir da folha da mandioca, a 
maniva. Moída, precisa ser cozida pelo menos por quatro dias para apurar o sabor. Após esse período, são 
acrescentados os ingredientes, os mesmos de uma feijoada completa. Pode ser servida com arroz branco, farinha 
d’água e pimenta de cheiro a gosto. 
 
Frutas como o açaí, bacuri, cupuaçu, pupunha, uxi você só encontra aqui. Essas maravilhas podem ser 
consumidas em estado natural ou se transformam em doces, sorvetes e sucos. 
 
O que é muito legal é que você encontra tudo da gastronomia paraense, tanto nos mais chiques restaurantes 
quanto nos balcões de feiras, mercados e supermercados, em Belém.  
 
 Éxistem muitas formas de se conhecer uma cidade. Mas quem quiser conhecer Belém não pode voltar pra casa sem 
experimentar um festival de cheiros e sabores únicos e inesquecíveis. Não tem jeito, na capital paraense você será 
“apanhado” pelo paladar.   
O 
 festival de comida paraense acontece de 21 a 29 de junho. Mas em Belém, as delícias culinárias delícia duram de 
janeiro a janeiro. Vem experimenta! 

Vera Paoloni 
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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. 
Contate seu sindicato e verifique a possibilidade de inscrever-se com a verba destinada pela FETEC-CN\CUT 
à formação. 

 

6ª Oficina de Formação da Rede Uni Mulheres 
Brasil  

 

 

‘Cubanía – Un corazón revolucionario’ 
estreia dia 10/6 no Teatro dos Bancários 

 
 
 
O espetáculo ‘Cubanía – Un corazón 
revolucionario’, inspirado nos textos do escritor 
cubano Nicolás Guillén, estará em cartaz de 10 a 
26 de junho, de sexta a domingo, no Teatro dos 
Bancários (Brasília). No elenco, o ator brasiliense 
Tullio Guimarães conduz atores, músicos e 
dançarinos nesta homenagem a Cuba, 
transportando o público a uma vivência do ritmo, 
da sensualidade e da força do povo cubano. 
 
Serviço 
Local: Teatro dos Bancários(SQS 314/315 - Bl. A) 
Data: 10 a 26 de junho (sexta a domingo) 
Horário: sextas e sábados, às 20h30, e domingo, 
às19h. 
Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-
entrada e bancários sindicalizados). 
 
 
Maiores informações  
 
http://www.bancariosdf.com.br/site/index.php/outros-
assuntos-2015/cubania-un-corazon-revolucionario-
estreia-dia-10-6-no-teatro-dos-bancarios 

http://www.bancariosdf.com.br/site/index.php/outros-assuntos-2015/cubania-un-corazon-revolucionario-estreia-dia-10-6-no-teatro-dos-bancarios
http://www.bancariosdf.com.br/site/index.php/outros-assuntos-2015/cubania-un-corazon-revolucionario-estreia-dia-10-6-no-teatro-dos-bancarios
http://www.bancariosdf.com.br/site/index.php/outros-assuntos-2015/cubania-un-corazon-revolucionario-estreia-dia-10-6-no-teatro-dos-bancarios
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