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'Golpe no Brasil é parte do projeto de recolonização da A. Latina', diz 
prêmio Nobel da Paz Pérez Esquivel 

 Por Marco Weissheimer 

    Oscar Fischer* 

 

O estrato mais baixo da classe trabalhadora: a luta dos refugiados e os 
sindicatos na Alemanha 
 

Mais de um milhão de refugiados chegaram à Alemanha 
em 2015, a maioria fugindo da Guerra civil da Síria e os 
demais vindo dos estados balcânicos, do Afeganistão, do 
Iraque e do norte da África. Como devem os sindicatos 
responder à “crise dos refugiados” em meio a uma guinada 
à direita no debate público? 
 
O debate atual na Alemanha 
 
O debate público está principalmente preocupado com a 
chamada “crise dos refugiados”, uma expressão que 
sugere que os refugiados são culpados pela crise 
econômica e pela crescente desigualdade social na 
Alemanha e na Europa. A “Chanceler de Ferro” Angela 
Merkel agora enfrenta um forte ataque da direita dentro de 
sua própria coalizão de governo, embora ela mesma seja a 
responsável pelo endurecimento das leis de asilo. O 
Ministério do Interior divulgou que menos da metade 
daqueles pleiteando asilo teve seus pedidos concedidos 
(Ministério do Interior, 2016).  
 
Pegida, um movimento político de direita cujo nome 
decorre de Patriotas Europeus contra a Islamização do 
Ocidente, vem organizando manifestações semanais por 
toda a Alemanha há mais de um ano. Entre outras coisas, 
esse movimento exige o fechamento das fronteiras e a 
deportação daqueles em busca de asilo. Enquanto isso, 
uma onda terrorista de direita varria a Alemanha no ano 
passado com centenas de incêndios criminosos de 
instalações de refugiados e inúmeras agressões contra 
imigrantes. 
 
O novo partido antieuro de direita Alternativa para a 
Alemanha (AfD, na sigla em alemão) transfere as 
exigências do Pegida para a arena legislativa. A AfD ainda 
não tem representação no parlamento federal alemão, mas 
já ocupa assento em diversos parlamentos estaduais e 
atualmente conta com cerca de 10% nas pesquisas 
nacionais.  
 
O debate sobre os refugiados tem lugar depois de uma 
década de perdas da classe trabalhadora que começou 
pelas leis Hartz IV de 2003, que cortaram o seguro-
desemprego, e continuou com a precarização e um enorme 
aumento da terceirização. Consequentemente, muitas 
pessoas estão temerosas de cortes sociais e de perder 
suas pensões.  
 
As demandas dos refugiados aos sindicatos 
 
Após o suicídio de um refugiado iraniano em 2012, os 
refugiados, começando em Wurtzburgo, na Bavária, 
passaram a fundar inúmeros grupos de protesto por toda a  
Alemanha para exigir o direito de ficar e a abolição das 
restrições contra sua liberdade individual. Depois de um 
ano de ações como ocupações e greves de fome, um 
grupo de autodenominados “Não Cidadãos” ocupou o 
prédio de Munique do distrito bávaro da Confederação de 
Sindicatos Alemães (DGB, do alemãoDeutscher 
Gewerkschaftsbund) e emitiu a seguinte declaração:  
  

[...] acreditando que nossa luta é luta de classe, começamos nossa 
greve no prédio da DGB. Com base em nosso entendimento 
comum de luta de classe, esperamos que a DGB assegure nossa 
segurança para que continuemos nosso protesto pacífico. Caso 
contrário, do lado de fora destas portas nos aguarda uma brutal 
repressão policial. Nós, Não Cidadãos em greve (requerendo 
asilo), exigimos:  

 
1. Aceitação de nossos pedidos de asilo sem qualquer 
condição. 2. Fim das deportações. 3. Revogação do 
'Residenzpflicht' [isto é, da obrigação de permanecer em um 
dado distrito]. 4. Fechamento de todos os campos para 
asilados (Luta dos Refugiados por Liberdade, 2013). 
 
Durante sua estadia no prédio da DGB, os refugiados exigiram 
ainda sua sindicalização. Sua declaração refletiu as discussões 
em andamento entre os refugiados auto-organizados sobre se 
eles seriam excluídos da sociedade (em uma abordagem 
autônoma ou pós-estrutural) ou o “estrato mais baixo da classe 
trabalhadora” (em uma abordagem marxista) (Fischer, 2014). 
Após uma semana, a ocupação terminou com um acordo e 
nenhum resultado concreto – mas o debate havia começado.  
 
Cerca de um ano depois, o auto-organizado grupo Luta dos 
Refugiados por Liberdade ocupou o prédio da DGB Berlim-
Brandemburgo, de onde exigiu apoio político a seu direito de 
trabalhar e de viver na Alemanha, permissão para reunir-se 
com atores políticos e sindicais responsáveis por questões de 
refugiados e o direito à sindicalização com pleno amparo legal. 
E declararam solidariedade aos trabalhadores precarizados, 
caso dos grevistas da Amazon (Luta dos Refugiados por 
Liberdade, 2014). No entanto, passada uma semana de 
negociações infrutíferas, a DGB Berlim-Brandemburgo colocou 
uma faixa com os dizeres “Ajudar os refugiados? Sim. Ocupar 
nossa casa? Não” e chamou a polícia para despejar os 
refugiados à força.  
 
Organizações sindicais de toda a Alemanha protestaram contra 
a decisão da DGB de Berlim-Brandemburgo com declarações 
como “Não em nosso nome – Refugiados Bem-vindos” 
(LabourNet Alemanha, 2014) e pequenas ações de protesto. A 
organização da juventude do ver.di, um sindicato do setor de 
serviços filiado à DGB, iniciou uma campanha pelo direito dos 
refugiados à sindicalização.  

 
O interesse comum de trabalhadores refugiados e não 
refugiados 
 
O sindicato ver.di tem cerca de dois milhões de filiados e é o 
segundo maior sindicato da Alemanha. O ver.di organiza 
diferentes trabalhadores do setor de serviços, de educadores a 
trabalhadores dos correios, enquanto muitos empregos 
precários encontram-se no setor de serviços. Em setembro de 
2015, o congresso nacional do ver.di, que ocorre a cada quatro 
anos, recomendou que a filiação ao ver.di fosse aberta aos 
refugiados, legalizando assim a sindicalização de 300 
refugiados que em 2013 já haviam conseguido filiação não 
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oficial junto ao sindicato de Hamburgo. A regional sindical de 
Hamburgo apoiou o grupo de refugiados Lampedusa em 
Hamburgo e suas demandas por habitação, pelo direito de 
trabalhar legalmente, por educação, assistência médica e social e 
pelo direito a residência dentro da União Europeia (Refugiados 
líbios, 2013). Essa prática, limitada localmente e simbólica, foi 
objeto de muita controvérsia dentro do ver.di, mas a resolução 
final de seu congresso de 2015 declarava que:  
 
Muitas das lutas dos refugiados também são lutas trabalhistas e 
devem ser reconhecidas como tal. Assim, elas dizem respeito ao 
interesse comum por melhores condições de trabalho. Os refugiados 
lutam contra a exploração radical sob condições ilegais [...] em nível 
político o ver.di está ativamente engajado em campanhas contra a 
discriminação no mercado de trabalho e pela adoção de direitos 
laborais básicos para os migrantes. As restrições ao acesso a 
treinamento profissional devem ser ser abolidas (ver.di, 2015). 

 
O “interesse comum” é bem ilustrado pelo debate atual sobre a 
questão do salário mínimo e dos refugiados. Introduzida em 
janeiro de 2015, a Lei do Salário Mínimo, de alcance nacional, 
garante um salário de €8,50 para todo empregado na Alemanha, 
que, no entanto, é enfraquecido por estágios precários. A maior 
prestadora de serviços postais do mundo, a Deutsche Post AG, 
usa essa brecha da lei para demitir funcionários contratados e 
contratar refugiados como estagiários. Um membro da comissão 
de trabalhadores da Deutsche Post comentou em entrevista que 
em sua agência, segundo sua experiência, contratar refugiados 
“baratos” como estagiários em vez de funcionários regulares 
reproduz divisões racistas entre os trabalhadores. Muitos 
trabalhadores alemães demitidos culpam os refugiados pela 
(possível) perda de seus empregos (Trabalhador do Deutsche 
Post, 2015). Portanto, é importante que os sindicatos lutem por 
salário igual para o mesmo trabalho a despeito da residência ou 
status contratual dos trabalhadores.  
 
Mas a principal preocupação dos refugiados na Alemanha 
continua a ser seu status de residência incerto, já que 
provavelmente serão deportados se não obtiverem o status de 
asilo oficial na Alemanha. Embora isso ameace suas condições 
de vida e de trabalho, os refugiados ainda não estão recebendo 
assessoria de seus sindicatos com relação à legislação sobre o 
asilo.  
 
A situação dos refugiados na Alemanha está piorando. Eles são 
ameaçados pelo movimento da direita bem como de deportação, 
e ainda por condições de vida desumanas nos campos de 
refugiados e superexploração em empregos indocumentados. Os 
sindicatos filiados à DGB têm feito diversas declarações pró-
refugiados, mas nem organizam grandes manifestações e greves 
em favor do direito dos refugiados de trabalhar e de ficar na 
Alemanha, nem fornecem apoio legal em relação ao asilo.  
 
O “interesse comum” é bem ilustrado pelo debate atual sobre a 
questão do salário mínimo e dos refugiados. Introduzida em 
janeiro de 2015, a Lei do Salário Mínimo, de alcance nacional, 
garante um salário de €8,50 para todo empregado na Alemanha, 
que, no entanto, é enfraquecido por estágios precários. A maior 
prestadora de serviços postais do mundo, a Deutsche Post AG, 
usa essa brecha da lei para demitir funcionários contratados e 
contratar refugiados como estagiários. Um membro da comissão 
de trabalhadores da Deutsche Post comentou em entrevista que 
em sua agência, segundo sua experiência, contratar refugiados 

“baratos” como estagiários em vez de funcionários regulares 
reproduz divisões racistas entre os trabalhadores.   
 

 

Muitos trabalhadores alemães demitidos culpam os 
refugiados pela (possível) perda de seus empregos 
(Trabalhador do Deutsche Post, 2015). Portanto, é importante 
que os sindicatos lutem por salário igual para o mesmo 
trabalho a despeito da residência ou status contratual dos 
trabalhadores.  
 
Mas a principal preocupação dos refugiados na Alemanha 
continua a ser seu status de residência incerto, já que 
provavelmente serão deportados se não obtiverem o status 
de asilo oficial na Alemanha. Embora isso ameace suas 
condições de vida e de trabalho, os refugiados ainda não 
estão recebendo assessoria de seus sindicatos com relação 
à legislação sobre o asilo.  
 
A situação dos refugiados na Alemanha está piorando. Eles 
são ameaçados pelo movimento da direita bem como de 
deportação, e ainda por condições de vida desumanas nos 
campos de refugiados e superexploração em empregos 
indocumentados. Os sindicatos filiados à DGB têm feito 
diversas declarações pró-refugiados, mas nem organizam 
grandes manifestações e greves em favor do direito dos 
refugiados de trabalhar e de ficar na Alemanha, nem 
fornecem apoio legal em relação ao asilo.  
 
Uma resposta progressista à duradoura crise europeia e às 
mobilizações da direita contra os refugiados e os migrantes 
deve combinar demandas econômicas e políticas. Quem 
deve pagar pela crise? A única resposta em favor da classe 
trabalhadora como um todo é “Nem os trabalhadores 
refugiados nem os não refugiados, mas a classe capitalista”. 
Um milhão de refugiados na Alemanha – isso significa um 
milhão de potenciais novos empregados. Estes, em sua 
maioria, devem tornar-se trabalhadores precarizados, muitos, 
indocumentados. Se a classe trabalhadora alemã confrontar 
seu próprio chauvinismo e se mobilizar contra as deportações 
e por plenos direitos democráticos, então haverá um milhão 
de potenciais trabalhadores para lutar por condições comuns 
à sua classe. Por fim, combinar exigências pró-refugiados 
com demandas sociais, como salário mínimo mais alto para 
todos, redução da jornada de trabalho sem redução do 
salário e o fim de condições de trabalho precárias, será a 
resposta progressista aos ataques de extrema-direita da AfD 
e do Pegida. 
 
 

*É pós-graduando na Universidade Ludwig Maximilian de 
Munique, na Alemanha. Este artigo é baseado em estudos para 
seu doutorado sobre as lutas dos refugiados e os sindicatos na 
Alemanha. Ele é membro do sindicato GEW de educação e 
ciência, filiado à DGB.  
 
 
 
 
http://columnport.global-labour-university.org/2016/06/o-estrato-
mais-baixo-da-classe.html  
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Crise da 'Oi': falácia da privatização 
 

A turma que tomou de assalto o Estado brasileiro a 
partir do golpeachment em curso tem muita pressa. 
Tendo em vista as dificuldades políticas crescentes 
enfrentadas pelo presidente interino na condução de sua 
equipe cambaleante, aumenta a cada dia que passa a 
possibilidade de que a decisão definitiva do Senado 
Federal não corrobore a tese putschista. 
  
Apesar de toda a blindagem proporcionada pelos 
principais órgãos de comunicação ao núcleo econômico 
de Temer, a realidade é que seu governo não consegue 
decolar de fato. A melhoria das chamadas “expectativas” 
do grande capital e do mundo empresarial privado é 
aspecto essencial para que haja uma reversão do 
quadro recessivo. Para tanto, contam bastante as 
impressões forjadas e divulgadas de forma ampla pela 
grande imprensa de que a equipe é competente, 
formada por profissionais de elevada capacitação e que 
não se deixariam influenciar pelo populismo do universo 
da política. 
  
Pura balela! Não existe neutralidade técnica na definição 
e muito menos na condução da política econômica. Nem 
aqui, nem em qualquer outro país do mundo. Os 
principais responsáveis pela área da economia brasileira 
atualmente são pessoas que sempre mantiveram uma 
relação de profunda intimidade com os interesses do 
financismo. Assim, para além da continuidade da 
implementação do austericídio radicalizado, o grupo 
pretende aproveitar a circunstância para avançar ainda 
mais o processo de privatização. 
 

Não há razão para privatizar 
 

Ocorre que o curso da História por vezes nos prega 
peças inesperadas. Para além das trapalhadas e 
desencontros de integrantes da equipe provisória, agora 
surge em cena outro obstáculo à tentativa de transferir 
parcela do patrimônio público ao setor privado a preço 
de banana. Assim, ao mesmo tempo em que o governo 
enche a boca para tecer elogios à possibilidade de 
vender empresas estatais, as manchetes estampam o 
escândalo da Oi. 
  
A difícil situação fiscal que o Brasil atravessa atualmente 
tem sido utilizada como desculpa para retomar a venda 
de patrimônio público. A nomeação de experientes 
economistas tucanos ligados ao processo de 
privatização dos anos 1990 para posições estratégicas 
no governo não esconde a verdadeira. 

 

 
intenção de Temer. Por trás do discurso relativo à 
necessidade de redução da dívida pública, são listadas 
empresas como Petrobrás, Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Empresas de Correios e Telégrafos, 
Instituto de Resseguros do Brasil e outros 
 
No entanto, o que poucos analistas do mercado financeiro 
revelam é que o valor patrimonial de tais empresas é muito 
pequeno face ao estoque da dívida da União. E mesmo 
esse dado de endividamento é ainda bastante modesto, 
quando comparado aos países do chamado mundo 
desenvolvido. Nossa relação “dívida pública bruta/PIB” 
encontra-se ainda abaixo dos 70%, índice que não 
apresenta nenhuma perspectiva catastrofista, como 
pretendem alguns propagadores do caos. 
 
Veja como está o caso de alguns países: Japão com 
220%; Estados Unidos com 105%; Canadá com 100%; 
média da zona euro com 91%. 
 
Um dos maiores exemplos de que a privatização não 
soluciona problemas estruturais de empresas e de 
mercados reside justamente no caso brasileiro das 
telecomunicações. O patrimônio público foi generosamente 
negociado com o capital privado, estimulado por um 
conjunto amplo de mecanismos de multiplicação dos 
ganhos para os novos proprietários. Assim, as operações 
foram contempladas com subavaliação do patrimônio 
público transferido, empréstimos generosos do BNDES, 
apoio financeiro dos fundos de pensão de empresas 
estatais e um sem número de bondades de natureza fiscal. 
  

Oi: exemplo de eficiência do setor privado? 

  
O discurso da maior eficiência do setor privado não resistiu 
aos primeiros anos da nova forma de gestão. As empresas 
foram se concentrando e se oligopolizando já sob o 
comando privado, tendo todo o apoio da administração 
pública para tal intento. Por outro lado, a agência 
reguladora (ANATEL) passou a pautar seu comportamento 
praticamente na condição de defensora dos interesses das 
empresas e não dos usuários do sistema de 
telecomunicações. 
  
O caso da Oi tem seu início em 1998, quando a 
privatização de um conjunto de empresas estatais 
integrantes do antigo Sistema Telebrás permitiu a 
constituição da maior concessionária de telefonia, a 
Telemar. Ela reunia empresas de 16 estados da federação.  
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O grupo foi crescendo e se expandindo, com a abertura em 
2002 de um ramo para a telefonia celular, que foi batizado 
com o nome que marcaria o conglomerado a partir de 
então - Oi.  
 
Como pano de fundo para as disputas internas dos 
diversos grupos controladores havia figuras como o 
banqueiro Daniel Dantas, os fundos de pensão ligados às 
empresas estatais (PREVI, PETROS, FUNCEF) e vários 
investidores privados (Camargo Correa e Jeressaiti, por 
exemplo). Na sequência, em 2008 houve a fusão com a 
Brasil Telecom e tal operação exigiu uma mudança 
casuística na Lei Geral de Telecomunicações. Esse era o 
caminho para eliminar os obstáculos legais existentes e 
tornar viável tal concentração de atividades de telefonia fixa 
e celular em uma única megaempresa. 
 
A narrativa oficial sustentava a justificativas para as 
inúmeras inciativas de oferecer todo o tipo de suporte 
financeiro e logístico para esse enorme grupo em 
expansão. O principal argumento residia na necessidade 
da criação de mais um “gigante brasileiro” em condições de 
competir com as multinacionais que já dominavam o setor 
privatizado. Assim como havia feito com o grupo de Eike 
Batista, com o JBS e com os gigantes da construção civil, a 
aposta do governo seria com a Oi para as 
telecomunicações - a nossa super tele. 
 
Ora, a verdade é que a realidade econômico-financeira do 
grupo não permitia que ele se sustentasse mais por ele 
mesmo, sem o suporte de políticas públicas. Fato esse 
ocorrido também com as demais empresas privadas do 
setor. Receberam e ainda recebem  todo tipo de apoio para 
financiamento de suas atividades e para expansão de sua 
rede. Além disso, contavam com o beneplácito da ANATEL 
para a obtenção de tarifas com reajustes superiores às 
taxas de inflação e contratos com cláusulas abusivas e 
prejudiciais aos usuários. Tanto que o sistema brasileiro de 
telecomunicações opera com preços muito mais elevados 
do que a maioria dos países até os dias de hoje. 
 

Privatização é um grande negócio para o capital 
  
O quadro de debilidade estrutural da Oi era conhecida há 
muito tempo por todos os que operavam no setor. E o 
segredo de polichinelo tornou-se finalmente público com o 
recente pedido de liquidação extrajudicial. A empresa 
privatizada e supostamente com maior eficiência na gestão 
deve nada mais nada menos do que R$ 65 bilhões a seus 
credores. Aliás, a aparente enormidade do valor devido não 
é um problema em si. A grande maioria das empresas na 
dinâmica capitalista se endivida com o intuito de financiar 
sua própria expansão. O parâmetro que mais interessa é 
justamente a avaliação da capacidade do desempenho 
empresarial no médio e longo para cumprirem com tais 
obrigações. 
 

 
 

O que fica como registro e aprendizado é a falácia da 
privatização. No sentido oposto ao discurso liberal, a 
venda do patrimônio não desonerou os cofres públicos 
nem ofereceu ganhos sociais relevantes. As empesas 
foram vendidas a preços rebaixados, o Estado continuou 
aportando mais recursos para o capital privado e a 
sociedade ficou com um serviço caro e de péssima 
qualidade. Não por acaso as empresas de telefonia e os 
bancos são os campeões de reclamações junto aos 
organismos de defesa do consumidor. 
 
 
 

* Paulo Kliass é doutor em Economia pela Universidade 
de Paris 10 e Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, carreira do governo federal. 
 
 
 
 
 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/Crise-da-Oi-
falacia-da-privatizacao/7/36322  
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São Paulo, 21 de Junho de 2016 
  
Circular 27/2016_Próximos Passos da luta pelo “Fora Temer” 
 
Reunido em São Paulo, no dia 20 de Junho, o Coletivo Nacional da Frente Brasil Popular, após um profundo debate sobre a conjuntura política e 
sobre a tática para o próximo período definiu os seguintes encaminhamentos: 
 
I) Sobre a nossa tática como Frente Brasil Popular: Não ao Golpe, Fora Temer! 
1 - A Frente Brasil Popular zelando pelo princípio da unidade em torno do que é consensual, permanecerá se posicionando em torno da bandeira 
“Não ao Golpe, Fora Temer” e por “Nenhum Direito a menos”. 
2 - Devemos seguir mobilizando as ruas, contudo, devemos experimentar novos métodos, dado que chegamos ao limite da nossa tática de luta, 
empreendida até agora. 
3 - Intensificar a disputa dos corações e mentes da classe trabalhadora e dos setores populares  que ainda estão observando a disputa política. Isto 
exige trabalho de base, agitação, propaganda e lutas permanentes. 
4 -Sabemos que é essa mobilização que pode influenciar o Senado, bem como as demais instituições que atentam contra a Democracia. 
5 - Devemos seguir denunciando de forma pedagógica a essência do Governo golpista, bem como expor todas as suas politicas anti-populares. 
6 – É preciso amplificar a luta contra o programa neoliberal que está em curso, demonstrando como essas medidas que estão afetando a vida do 
povo brasileiro, e vinculando ao “Fora Temer”. 
7 – Nos articularmos com o grupo de Brasília que está acompanhando todas as medidas do Governo golpista. 
8 – Encaminhamentos a respeito do debate sobre a saída política: 
a) Foi constituído um grupo que preparará um texto unitário, nos próximos 10 dias, que crie unidade dentro da Frente no que é possível. 
Responsáveis: Sorrentino, Rui Falcão, Adilson, Carina, Gebrim, Vagner Freitas, Nalu. 
b) Após a elaboração desse documento, será agendado um dia de debate em Julho com base nesse texto, para aprofundarmos a construção de 
uma posição unitária, em torno da saída política. 
c) Até lá devemos evitar ao máximo a polarização e o tensionamento entre nós, nos estados e nas bases, em torno dessa questão. 
II) Diálogo com a Presidenta Dilma: 
1. Reforçar o encaminhamento para que publicite o mais breve possível uma carta de compromissos com o  Povo brasileiro.  
2- Criar um comitê político, com representações da FBP que ajude na coordenação das ações contra o Golpe. 
3- Seguir apresentando sugestões de agendas para que ela viaje aos estados em atividades de massa. 
III) Diálogo com os Senadores progressistas: 
1. Explicitar que as iniciativas dos Senadores são de livre arbítrio deles, e que não devem estar condicionadas à posição da FBP. 
2. Solicitar aos Senadores progressistas que apresentem uma carta à Presidenta e ao Temer endossando a proposta de antecipação das Eleições, 
assinada pelos Senadores apoiadores dessa proposta, como forma de aferir a possibilidade de reversão de votos com essa medida. 
IV) Agenda de Lutas prioritárias para o próximo período: 
Junho 
1- Dia 29 de Junho: Ato em defesa da Democracia, da Educação Pública, e dos Direitos dos trabalhadores em Educação – mobilizar todos os 
segmentos relacionadas com a Educação para denunciar as medidas do governo golpista, em frente ao MEC. 
Julho 
2- Dias 4 a 6 de Julho: Encontro Nacional de Juristas pela Democracia em Brasília. 
3- De 11 a 16 de Julho: Jornada nacional de trabalho de base, panfletagem e ações de denúncia do governo golpista e seu projeto. Serão impressos 
10 milhões de panfletos para os estados distribuírem. 
4 – Dia 12 de Julho- Marcha Nacional dos Servidores dos Servidores Públicos (federal, estadual, municipal) em Brasília. 
5 - Semana de 18 a 23 de Julho: Semana de ações em defesa da saúde, do SUS, e do Mais Médicos, com ações nas comunidades e postos de 
saúde atingidos.  
6 - Dias 19 a 20 de Julho: Tribunal Internacional de Julgamento dos Golpistas - Rio de janeiro – Teatro Casagrande com a presença de juristas 
renomados de 11 países.  
7 - Semana de 25 de Julho: Jornada Nacional dos trabalhadores rurais. 
8 - Dia 25 de Julho: Mobilização nacional das mulheres negras 
9- Segunda quinzena de Julho (indicativo) – “Encontro Nacional da Classe Trabalhadora”, em São Paulo. Reunir todas as centrais sindicais na 
defesa dos direitos trabalhistas 
Agosto 
1- Dia 1 de Agosto: Vigília inter-religiosa no Rio de janeiro. 
2 -Dia 5 de agosto: Marcha Nacional massiva no centro do Rio de Janeiro na abertura das Olímpiadas. (sugestão de que as centrais sindicais 
discutam possibilidade de aproveitar a data para Greve Geral a ser definido pelas próprias Centrais Sindicais) 
3 -Programar um Acampamento Nacional Popular, de uma semana à dez dias, (os movimentos do campo já estão preparando a logística) prévio a 
data da votação  final que deve ser entre 16 e 17 de agosto: em Brasília. Nas capitais que tivermos possibilidade, fica a mesma orientação, tal como 
fizemos na votação na Câmara. 
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 V) Preparação da 2ª. Conferencia da Frente Brasil Popular 
O Coletivo Nacional elaborou uma proposta de objetivos, caráter, processo, eixos e critérios de participação da II Conferência da Frente Brasil 
Popular. Essa proposta envolve duas datas principais. 
1-28/08 – Plenária Nacional da Frente Brasil Popular 
Esta Plenária teria por objetivo reunir em torno de 500 militantes de todo país para ajustar a leitura de conjuntura após a votação final do 
Senado, bem como preparar o processo da Conferência. A proposta é que seja realizada em São Paulo na Quadra dos Bancários. 
2-12 à 15/11 – II Conferência da Frente Brasil Popular 
A proposta é que seja uma Conferência massiva com o objetivo de fortalecer a resistência frente à ofensiva conservadora, consolidar o 
enraizamento da Frente, bem como aprofundar o debate sobre o nosso programa político. A proposta é que seja realizada em São Paulo ou 
na Bahia. 
Toda a metodologia do processo de construção da Conferencia será sistematizada em um documento que será remetido para avaliação e 
debate nos estados, comitês locais e setoriais. As sugestões de alteração deverão ser enviadas para o email da secretaria 
(secretaria@frentebrasilpopular.com.br) até o dia 10 de Julho. 
  
VI) Próxima Reunião 
A próxima reunião do Coletivo Nacional será no dia 18 de Julho, segunda-feira das 9h às 17h em São Paulo. 
  
VII) Calendário Geral 
 
Junho 
Dia 24/06 – Ato em defesa da Petrobrás em São Paulo 
Dia 25/06 - Marica- RJ: encerramento do Festival Internacional da Utopia (Dilma) 
Dia 27 ao dia 8/07 – Caravana da Democracia em Pernambuco 
Dia 28/06 – Ceará: Ato da Juventude com Dilma e encontro com governador e ato de rua 
Dia 29/06 - Pará Ato em Belém (Dilma) 
Dia 29/06 - Encontro de Direitos Humanos contra o Golpe em Brasília 
Dia 29/06 – Ato Nacional em defesa da Educação 
Dia 30/06 - Plenária Nacional da Educação 
Dia 30/06 - São Paulo ato das Mulheres (Dilma) – a confirmar 
Dia 30/06 – Festival Internacional da Resistência (Salvador-BA) 
  
  
Julho 
Dia 2/07 - Caminhada da Liberdade, da Democracia e contra o Golpe - Salvador BA 
Dia 4/07 - Ato dos Juristas no auditório Petrônio Portela no Senado Federal 
Dia 4/07 – Ato “Em defesa de uma política externa ativa e altiva” com Celso Amorin, em São Paulo na Casa de Portugal. 
Dias 5 e 6/07 – Encontro dos Juristas em Defesa da Democracia em Brasília 
Dia 6/07 – Movimento Negro contra o Golpe – Ato em Belo Horizonte 
Dia 6/07 - Marcha em defesa do SUS, da Seguridade Social e da democracia em Brasília. 
Dia 11 a 16/07 – Jornada Nacional de Panfleteação   
Dia 12/07 - Marcha dos Servidores das estatais em Brasília 
Segunda quinzena de Julho (indicativo) – “Encontro Nacional da Classe Trabalhadora”, em São Paulo. 
Dia 18/07 – Reunião do Coletivo Nacional da FBP em São Paulo. 
Dia 18 ao 23/07 – Semana nacional em defesa do SUS – Contra a retirada dos médicos estrangeiros. 
Dias 19 e 20/07– Tribunal Internacional de Julgamento dos Golpistas, no Rio de Janeiro, Teatro Casa Grande. 
Dia 25/7 – Dia latino-americano e Caribenho da Mulher Negra 
Dia 25/7 - Mobilização unitária dos trabalhadores rurais em Aracajú-SE (Dilma) 
25 a 31/7: Jornada Nacional dos Trabalhadores Rurais. 
Dia 26/7 - Congresso Nacional de Estudantes de Agronomia, em Fortaleza-CE (Dilma) 
Dia 29/7 - Concentração de camponeses no Assentamento Dionísio Cerqueira, em no oeste de Santa Catarina (Dilma) 
Dia 30/7 - Jornada de Agroecologia em Lapa, no Paraná (Dilma). 
Dia 30/07 – Plenária sobre a Reforma urbana e a luta pela Democracia, em São Paulo (Indicativo). 
  
Agosto 
Dia 1/8 - Vigília Inter-Religiosa no Rio, tendo como eixo a exclusão social nas Olimpíadas. 
Dia 5/8 - Marcha nacional contra o Golpe na abertura das Olimpíadas, no centro do Rio de Janeiro. 
Dia 5/8 – Indicativo  a ser debatido entre as centrais)de Greve Geral nas demais cidades 
10 dias prévio a votação no Senado - Acampamento Popular em Brasília 
17/08 – Indicativo de Votação no Senado 
28/08 – Plenária da FBP em São Paulo 
  
Novembro 
12 à 15/11 – II Conferência da Frente Brasil Popular (Indicativo) 
  
  

“Não ao Golpe, Fora Temer!” 
Saudações 

Secretaria Operativa 
 

 

mailto:secretaria@frentebrasilpopular.com.br
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IX ENACOM - Encontro Nacional de 
Comunicação da CUT 

“A importância e o papel da comunicação progressista 

em tempos de golpe” 
 
Público: Secretários de Comunicação e profissionais da área 
das Estaduais da CUT e das Confederações e Federações 
CUTistas 
 Informações: cut@cut.org.br 

 

28, 29 e 30/06 
 

 
 

 
Reunião da Diretoria Executiva 

Brasília - DF 

29 de junho 

 
 
 
      24º Encontro Estadual dos Bancários  
              de Rondônia - Ji-Paraná 
 

25 e 26/06 

 

 
Posse da Diretoria  
sede do Sindicato dos Bancários de 
Brasília – SQS 314/315 

29 de junho 



 

  

Acontece  
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02 de julho 

Sede do Sindicato dos 
Bancários do Pará 
 

Belém - PA 

04 de julho, 19h Conferência com Celso Amorim 
"Em defesa de uma política externa ativa e altiva" 
 
Promoção: Instituto Lula, a Fundação Perseu Abramo, a Frente 
Brasil Popular, o Conselho Latino-americano de Ciências Sociais 
(Clacso), a Fundação Friedrich Ebert e o Grupo de Reflexão do 
sobre Relações Internacionais (GR-RI) 
 

Local: de Portugal – Av, da Liberdade, 602  

 

 

The  
Global Labour  
University 

Estão abertas as inscrições para o mestrado em 
Trabalho e Desenvolvimento, Economia Política e 
Globalização da Global Labour University na 
África do Sul. O prazo para envio das 
candidaturas é 1º de setembro de 2016.  
Informações em http://www.global-labour-
university.org/3.html 
 

Estão abertas as inscrições para o mestrado em 
Economia Social e do Trabalho da Global 
Labour University no Brasil, em Campinas. O 
prazo para envio das candidaturas é 1º de 
outubro de 2016.  
Informações em http://www.global-labour-
university.org/2.html 

 

https://www.facebook.com/cdhcamara/photos/gm.1739204396346533/866360223468156/?type=3
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/27101/messages/377/clicks/215/937
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/27101/messages/377/clicks/215/937
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/27101/messages/377/clicks/215/938
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/27101/messages/377/clicks/215/938
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