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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 

Thomas Piketty: “Nacionalismo e xenofobia são a resposta mais fácil 
diante das desigualdades” 
 

Autor de ‘O Capital no Século XXI’ analisa o ‘Brexit’ e os problemas da União Europeia 

 
Carlos Yárnoz 

Depois de vender em três anos 2,5 milhões de exemplares de seu 
livro O Capital no Século XXI,Thomas Piketty (Clichy, 1971) tem 
recusado os constantes convites que recebe para participar da vida 
política ativamente. Nesta entrevista, realizada no prédio frio e insosso 
da Escola de Economia de Paris, onde ele atua como diretor de 
Estudos, este especialista em desigualdades afirma a cinco jornalistas 
de veículos de comunicação europeus que a xenofobia e o 
nacionalismo rondam a Europa e estão na origem do Brexit. A 
chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente da França, François 
Hollande, segundo ele, deveriam se apoiar no Syriza, no PSOE e no 
Podemos, partido em que, como ela conta no início da conversa, votou 
a sua esposa, Julia Cagé, nascida em Metz (França), mas que tem 
dupla nacionalidade (francesa e espanhola). 

 
O Brexit representaria a chegada da catástrofe sobre a qual o 
senhor fez um alerta durante a crise grega? 
 Faz tempo que a Europa vinha brincando com fogo, 
especialmente na zona do euro. A crise de 2008, a mais grave 
desde a II Guerra Mundial, foi mal gerida. Empenhamo-nos em 
diminuir o déficit rapidamente demais, e acabamos com a 
recuperação, com o crescimento. 
 
A Inglaterra não sofreu diretamente por causa desse erro, já 
que está fora da zona do euro. 
A Europa fracassou e criou inúmeras tensões. Paradoxalmente, a 
Inglaterra se saiu melhor da crise, mas as políticas antissociais 
de David Cameron reacenderam os ressentimentos das classes 
populares, o que levou a uma reação irracional baseada na 
xenofobia e no nacionalismo 
 
Como sair desse imbróglio? 
Parece que ninguém tinha se preparado para o Brexit. Temos a 
sensação de que, passada uma semana, todo mundo ainda 
navega sem instrumentos. Apesar de tudo, é preciso reconstituir a 
esperança de poder construir algo novo a partir desse 
desastre. Um desastre para as gerações mais novas, que irão 
sofrerão por muito tempo as consequências de uma opção feita 
pelos mais velhos. 

 
Como avalia a resposta dada pela União Europeia (UE) ao 
Brexit? 
Foi totalmente insuficiente. E restam assuntos pendentes de 
grande importância. Os custos gerados pelo sigilo bancário suíço 
e, depois, pelos paraísos fiscais da Coroa britânica e a falta de 
transparência da City são consideráveis. Se isso não for tratado, o 
populismo crescerá ainda mais. Tenho medo de ver como falta 
coragem aos líderes europeus. 
 
 E como deveria a mudança na zona do euro? 
 Defendo um sistema bicameral: um Parlamento eleito 
diretamente pela população e outro que represente os Estados-
nação, com parlamentares do Bundestag, da Assembleia francesa 

etc. O sistema atual não funciona, e nunca irá funcionar. No 
Parlamento que eu proponho, poderiam ocorrer alianças 
estratégicas, coalizões ideológicas... 
 
São os líderes políticos, e não só britânicos, os responsáveis 
pelo Brexit? 
 Sim, sim. E não apenas os britânicos. A França não fez nada em 
favor dos países do sul porque, com taxas de juros a zero... 
melhor não mudar. Claro que a atitude da Alemanha foi deplorável  
completamente irracional. Esmagando a atividade econômica do  

sul os credores alemães não irão conseguir fazer com que seus 
empréstimos sejam pagos. Há uma vontade de punição que denota 
fartas doses de nacionalismo. 

 
Por que o senhor se opõe à política de austeridade? 
Porque ela não funciona. A Alemanha é um país que nunca pagou a 
sua dívida. Por isso, é paradoxal ver a Alemanha exigindo que a 
Grécia devolva até o último centavo de euro. A Europa foi construída 
com base na anistia das dívidas, para que as novas gerações não 
pagassem pelos erros de seus antepassados. 
 
 O que o senhor propõe em nível internacional? 
O capitalismo precisa ser regulamentado. Precisamos de instituições 
democráticas fortes para conter a tendência à desigualdade, para 
controlar o poder dos mercados, do capital, a serviço do interesse de 
todos. É um equívoco acreditar que se pode chegar a isso de forma 
natural. Há uma espécie de fé exagerada na auto-regulamentação 
dos mercados. Em 1914, durante a primeira globalização, ocorreu 
uma sacralização do livre mercado e da propriedade privada, a qual 
acabou gerando fortes desigualdades, tensões sociais, aumento do 
nacionalismo e que contribuiu, de alguma maneira, para a eclosão 
da I Guerra Mundial. 
 
 Mais recentemente surgiu o dumping social, fiscal, financeiro... 
 Isso mesmo. E se não houver nenhuma resposta capaz de deter 
essas desigualdades, a resposta mais fácil são a xenofobia e o 
nacionalismo. É assim que aparecem dirigentes políticos como 
Donald Trump, Boris Johnson ou Marine Le Pen. São pessoas 
bastante privilegiadas financeira e socialmente cuja única estratégia 
consiste em dizer às classes populares brancas que seus inimigos 
são as classes populares mexicanas, negras. Com isso, elas 
desviam a atenção das desigualdades econômicas para dirigi-la às 
desigualdades de identidade, culturais, religiosas. 
 
 Se crescem os movimentos xenófobos, também se reforça uma 
esquerda radical, como o Syriza ou o Podemos... 
Eu faço um apelo a Hollande a Merkel, no sentido de que se apoiem 
no Syriza, no Podemos, no PSOE... nesses partidos de esquerda 
mais ou menos radicais. Claro, Alexis Tsipras não é perfeito, Pablo 
Iglesias não é perfeito; tampouco os seus programas o são. Há 
imperfeições naquilo que dizem. Não têm experiência no poder. Mas 
são bem menos perigosos do que os nacionalistas poloneses, 
britânicos, húngaros... 
 
O senhor acompanhou de perto as eleições na Espanha? 
Sim, sim. A situação, agora, é quase ingovernável. Alimentou-se o 
medo em relação ao Podemos, humilhou-se o Syriza, humilhou-se a 
Grécia, exigindo que faça privatizações totalmente irracionais para 
vender as empresas estatais a custo de banana para os gregos 
ricos, aliados dos banqueiros alemães ou franceses. E isso foi feito 
para amedrontar os eleitores de países como a Espanha. O 
importante é que uma mudança na Espanha pode dar origem a uma 
mudança na zona do euro. França, Itália e Espanha reúnem 50% da 
população da zona do euro. A Alemanha, 27%. A posição da 
Espanha, a favor ou contra a austeridade, é capaz de desequilibrar a 
balança. 

 
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/01/internacional/1467386507_
999162.html?id_externo_rsoc=FB_CM  
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http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/04/internacional/1433419470_785337.html
http://brasil.elpais.com/tag/segunda_guerra_mundial/a
http://brasil.elpais.com/tag/david_cameron/a
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/28/internacional/1467115809_027115.html
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http://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/01/internacional/1467386507_999162.html?id_externo_rsoc=FB_CM
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/01/internacional/1467386507_999162.html?id_externo_rsoc=FB_CM
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Artigo 
 
PEC 241 é uma bomba contra os direitos constitucionais da população 
brasileira  
 
 
 
O art. 3º da Constituição Federal esclarece quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
Para isso, o art. 6º elenca os direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência 
social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. 
 
Para assegurar especificamente os direitos à Saúde, à Previdência social e à Assistência Social, foi definida a Seguridade Social no art. 194 
da Constituição, como um sistema de proteção social que visa garantir que os cidadãos se sintam seguros e protegidos ao longo de sua 
existência, provendo-lhes a assistência e recursos necessários para os momentos de infortúnios. 
 
A Seguridade Social representa uma forma de organizar a sociedade com base no princípio da fraternidade e na garantia constitucional dos 
direitos. Ela ainda conta com orçamento próprio composto por uma diversidade de fontes de receitas (art.195), provenientes do orçamento da 
União, dos Estados e Municípios, e das contribuições sociais feitas pelas empresas e pelos trabalhadores. Dessas fontes, se destacam: 
Contribuição Previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Empresas 
(CSLL); Contribuição Social Para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); Contribuição para o PIS/Pasep; Contribuições sociais sobre 
concurso de prognósticos (ex: loteria). 
 
Apesar dos alardes contrários, o Orçamento da Seguridade Social é superavitário. Consequentemente, os orçamentos da Saúde, da 
Previdência e da Assistência também são. Em 2014, por exemplo, a Seguridade Social teve uma receita de R$ 686 bilhões e uma despesa de 
R$ 632 bilhões, tendo como resultado um superávit de R$ 53 bilhões. 
 
Gráfico 1: Orçamento da Seguridade Social 

 
Fonte: Siga Brasil; ANFIP 

 
Entretanto, esse superávit não tem sido revertido para a própria Seguridade Social. Quando avaliada sua necessidade de financiamento, é 
perceptível a necessidade de um maior investimento para seu adequado funcionamento e garantia do direito à Saúde, à Previdência e à 
Assistência Social com qualidade para a população brasileira. 
 
Por exemplo: ainda é muito baixo o valor per capita aplicado em Saúde no Brasil, sendo bastante inferior ao que é aplicado por outros países 
com modelo de Saúde universal como o Sistema Único de Saúde (SUS), como Canadá e Inglaterra (caberia dizer um ou dois países que têm 
modelos iguais). Apesar das tentativas de garantir um melhor financiamento para a Saúde desde 2000 com a Emenda Constitucional 29 (EC 
29), foi somente em 2012 com a Lei Complementar 141 (LC 141) que foram aprovados os valores mínimos a serem aplicados em ações e 
serviços públicos de Saúde por cada um dos entes federados (União, Estados e Municípios). Apesar de ainda limitada, especialmente por parte 
da União, essa garantia de financiamento mínimo representava um avanço. Avanço esse que durou muito pouco. 
 
Em 2015, com a Emenda Constitucional 86 (EC 86), o financiamento da Saúde pela União foi novamente alterado, agravando e 
constitucionalizando seu quadro de subfinanciamento. A União, que em 2015 aplicou 14,8% da Receita Corrente Líquida (RCL) em Saúde, tem 
em 2016 a obrigação de aplicar apenas 13,2% da RCL, uma perda de R$ 10 bilhões que deveriam servir para salvar vidas, realização de 
exames, consultas, cirurgias, promover a saúde e prevenir doenças transmissíveis, entre outros. É ainda mais assustador que essa redução de 
orçamento ocorra inicialmente em um ano em que o Brasil enfrenta uma grave situação: a zika e seus efeitos, como a microcefalia. 

 

Grazielle David* 
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Mais absurdo ainda é que os ataques à Seguridade Social (Saúde, Previdência Social, Assistência Social) e aos demais direitos sociais não 
param. A bomba mais recente e extremamente agressiva é a PEC 241/16 que determina que as despesas primárias terão seu limite tendo por 
base o valor limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do IPCA (publicado pelo IBGE, ou de outro índice que 
vier a substituí-lo, para o período de janeiro a dezembro do exercício imediatamente anterior). 

 
Ou seja, as despesas primárias, que são aquelas realizadas com as políticas públicas que garantem os direitos, terão seu planejamento 
orçamentário com base apenas na variação inflacionária, desconsiderando o que deveria ser sua base: as necessidades da população 
brasileira. Também será desconsiderado que as receitas arrecadadas pelo Estado (impostos e demais tributos) existem para atender o interesse 
público, as necessidades sociais e não uma meta fiscal estabelecida de forma aleatória e abusiva para pagar juros extremamente elevados, 
como ocorre no Brasil que tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Será a inflação, e não mais as necessidades do povo brasileiro, o 
que determinará o valor a ser aplicado na Seguridade Social e nas demais políticas públicas, o que representará uma alteração dos princípios 
norteadores da Constituição Federal Cidadã de 1988, uma ruptura com os alicerces e objetivos constitucionais do Bem-Estar Social, uma 
completa e absurda inversão de valores. 
 
Para piorar o cenário,  a PEC 241/16 prevê também que não haverá aumento real do que é investido nos direitos sociais, nas políticas públicas 
e na Seguridade Social por 20 anos. Tomando a Saúde como exemplo: como a população brasileira crescerá 9% e dobrará sua população 
idosa em 20 anos, de acordo com as previsões do IBGE, isso exigiria um aumento real do valor destinado para a Saúde; entretanto, isso não 
ocorrerá. Em valores reais, o mesmo montante de recursos aplicado em 2017 será aplicado em 2037, havendo apenas uma correção monetária. 
O resultado será uma aplicação per capita cada vez menor no SUS, já que a demanda por serviços aumentará e o financiamento não, o que 
implicará em piora da oferta e da qualidade dos direito à Saúde para os brasileiros. Esse exemplo da Saúde é real para todos os demais 
direitos: Educação, Previdência, Assistência, Transporte, todos serão cada vez mais sucateados. Se a PEC 241/16 estivesse em vigor desde 
2003, por exemplo, a Saúde teria sofrido uma perda acumulada de R$ 318 bilhões, conforme demonstra a tabela abaixo: 
 

 
Fonte: Grupo Técnico Interinstitucional de Discussão do Financiamento do SUS 

*Valores a preço de Março de 2015 em R$ mil 

 
Avaliando a porcentagem do PIB aplicada em Saúde entre o que foi e o que seria caso a PEC 241/16 estivesse em vigor desde 2003, é possível 
constatar a imensa perda de investimentos. Em 2015, por exemplo, ao invés de 1,69%, apenas 0,94% do PIB teria sido investido em Saúde. Se 
no momento já vivemos um quadro de subfinaciamento do SUS, a situação seria bem pior caso a PEC 241 já estivesse em vigor, com o SUS 
completamente inviabilizado por absoluta falta de recursos. 
 
Gráfico 2: Despesa empenhada em ASPS como % do PIB 

 
Fonte: Grupo Técnico Interinstitucional de Discussão do Financiamento do SUS 

*Valores a preço de Março de 2015 em R$ mil 
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Caso a PEC 241/16 fosse aprovada ainda esse ano, já veríamos uma perda imensa do financiamento do SUS nos próximos dois anos,. Em 
2017, a previsão é de que R$ 4 bilhões deixarão de ser aplicados em Saúde. Em 2018, serão R$ 8 milhões a menos. 

 
Tabela 2: Perda de receita com a PEC 241/16 em 2017 e 2018 

 
Fonte: Grupo Técnico Interinstitucional de Discussão do Financiamento do SUS 

*Valores a preço de Março de 2015 em R$ mil 
 

Enquanto as demandas sociais aumentam, com o crescimento e envelhecimento populacional, e com novas tecnologias de Saúde cada vez 
mais caras, a proposta de um novo modelo fiscal que reduz investimentos no setor destina o povo brasileiro à morte com o sucateamento 
definitivo do SUS. É importante destacar que o SUS é utilizado por todo o povo brasileiro, inclusive por aqueles que têm planos de saúde ou 
pagam atendimentos particulares. Isso ocorre porque o SUS é muito mais do que consultas e procedimentos. É também a Farmácia Popular, é o 
transplante realizado, é a vigilância sanitária, epidemiológica e em saúde, os tratamentos oncológicos, os medicamentos de alto custo em sua 
maioria judicializados pela classe financeira média e alta, entre outros. Apesar de afetar de forma mais intensa os grupos mais vulneráveis, toda 
a população brasileira sofrerá com a falência do SUS. O mesmo vale para as demais políticas públicas, como as de Assistência e Previdência 
Social que compõem a Seguridade Social, e também as demais, como Educação, Transporte, Segurança Alimentar. A PEC 241/16 representa a 
destruição do Estado de Bem Estar Social previsto na Constituição brasileira, ainda em construção e não plenamente alcançado, mas sempre 
tão minado e agora sofrendo uma tentativa de extinção completa. 
 
Antes grande propagador da austeridade, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou recentemente um estudo em que se retrata por suas 
equivocadas orientações neoliberais. Eles constataram que, além de serem economicamente ineficientes para resgatar a economia em tempos 
de crises[1], as medidas de austeridade apenas aprofundam as desigualdades econômicas e sociais já existentes, especialmente entre os 
grupos já em situação de vulnerabilidade. 
 
Nesse contexto de ajuste fiscal, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou chamando as autoridades brasileiras a 
“observarem os princípios de progressividade e não regressão na área dos direitos econômicos, sociais e culturais” além de manter seus 
compromissos assumidos nos espaços de direitos humanos regionais e universais. Alertaram ainda que as medidas de austeridade anunciadas 
“iriam constituir uma regressão não autorizada do Protocolo de São Salvador”[2]. 
 
[1] https://www.theguardian.com/business/2016/may/27/austerity-policies-do-more-harm-than-good-imf-study-concludes 
 
[2] Inter American Commission on Human Rights, Press release 67/16 of May 18, 2016, “IACHR Expresses Deep Concern over Regression in 
Human Rights in Brazil”  
 
 
 
*Assessora política do Inesc 
 
 
 
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2016/julho/pec-241-e-uma-bomba-contra-os-direitos-constitucionais-da-populacao-brasileira  
 

 

http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2016/julho/pec-241-e-uma-bomba-contra-os-direitos-constitucionais-da-populacao-brasileira/#_ftn1
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2016/julho/pec-241-e-uma-bomba-contra-os-direitos-constitucionais-da-populacao-brasileira/#_ftn2
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2016/julho/pec-241-e-uma-bomba-contra-os-direitos-constitucionais-da-populacao-brasileira/#_ftnref
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2016/julho/pec-241-e-uma-bomba-contra-os-direitos-constitucionais-da-populacao-brasileira/#_ftnref
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2016/julho/pec-241-e-uma-bomba-contra-os-direitos-constitucionais-da-populacao-brasileira


 

 

 

A resposta da CUT sobre o plebiscito para novas eleições 

 
Contra o golpe, fora Temer, em defesa dos direitos e dos empregos, Central reafirma defesa da 
democracia 
 
 
A CUT, juntamente com os movimentos sociais parceiros, está na luta contra o golpe, em respeito ao resultado democrático 
das urnas e ao mandato da presidenta Dilma Rousseff.  
 
Os conservadores, reacionários e entreguistas, por não conseguir ganhar as eleições no voto, partiram para o golpe de 
Estado. Começaram na Câmara e agora o golpe do impeachment depende de votação no Senado.  Os golpistas estão 
executando o projeto neoliberal derrotado nas urnas. 
 
A CUT não abre mão do direito de continuar afirmando que o presidente interino é ilegítimo, que essa composição do 
Congresso Nacional é espúria.  O maior problema político nacional é o próprio sistema político (o que inclui, além do 
Legislativo, um Judiciário sem qualquer controle democrático), que a CUT defende que seja reformado profundamente através 
de uma Constituinte exclusiva e soberana.   
 
Reconhecemos que o Brasil vive um impasse e quem mais sofre com esse impasse é a classe trabalhadora. Por isso, a CUT 
se empenha neste momento em reunir as condições para uma greve geral em defesa de nossos direitos e conquistas, dos 
salários e empregos. 
É hora de impedir os abusos contra os/as trabalhadores/as e contra a maioria oprimida da nação. A CUT conclama todos os 
movimentos sociais e todos setores democráticos do Brasil para participar das mobilizações, manifestações, debates, greves e 
ocupações que se desenvolvem neste momento. 
 
Alguns senadores estão propondo a convocação de um plebiscito para antecipar as eleições presidenciais, com a recondução 
da presidenta Dilma Rousseff ao exercício pleno de seu mandato, como forma de conseguir mais votos contra o impeachment; 
aceitando assim a possibilidade de redução de seu mandato constitucional (2014-2018). 
 
A CUT esclarece que esta não é a posição da central.  Ao mesmo tempo, a CUT considera que as iniciativas dos 
senadores ou da própria presidenta Dilma fazem parte de suas prerrogativas, que respeitamos se isto contribuir para a saída 
democrática na luta contra o golpe.  
 
- Em defesa dos direitos sociais e trabalhistas 
 
- Em defesa dos salários e empregos 
 
- Contra o aumento da idade mínima para aposentadoria e as mesmas regras para homens e mulheres 
 
- Por uma Constituinte para fazer a Reforma Política 
 
- Em defesa da democracia!  
 
 
 
São Paulo, 05 de julho de 2016 
 
Executiva Nacional da CUT 

 

Nota 



 

 

Rápidas 

 

 

Homenagem a Margarida Maria Alves 

A Comissão de Anistia aprovou hoje (06/07) o pedido de reparação de Margarida 

Maria Alves em sua 12° Sessão de Julgamento de 2016. A trabalhadora rural, 

sindicalista e defensora dos direitos humanos, Margarida Maria Alves, assassinada 

na porta de casa, em 1983, por um matador de aluguel. Três meses antes de morrer 

na frente do marido e do filho, em um discurso de comemoração pelo 1° de maio, 

ela disse que “é melhor morrer na luta do que morrer de fome”, frase que inspira até 

hoje a Marcha das Margaridas. Com isso prestamos esta homenagem a Margarida, 

para que nunca se esqueça e nunca mais aconteça. 

 # ComissãoDeAnisita   # MemóriaVerdadeJustiça   # MarchaDasMargaridas  

 

 

 
 
 
Povo Indígena Puyanawa: Vem aí o Festival Cultural da 
Macaxeira! 

 
Os povos indígenas da região do Alto Juruá, no estado do Acre, 
estão em fase de preparo para uma grande festa. De 14 a 16 de 
julho, na Terra Indígena do Povo Poyanawa, ou Puyanawa, na 
Arena Cultural da Aldeia Ipiranga, acontece mais um Festival da 
Macaxeira, ponto de encontro festivo da comunidade indígena com 
suas raízes, com sua visão de mundo, com sua tradição. 
 
Leia mais em:  
http://www.xapuri.info/agenda/povo-indigena-puyanawa-vem-ai-o-
festival-cultural-da-macaxeiral-cultural-da-macaxeiral-da-macaxeira/ 

  

 

A Boitempo Editorial  lança no início de julho a coletânea Por que gritamos Golpe? – 
Para entender o impeachment e a crise política no Brasil, na coleção Tinta Vermelha. 
Somando-se ao debate público sobre a crise política no Brasil, a obra proporciona ao 
leitor diversas análises sobre a dinâmica do processo de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff, dentro de uma perspectiva multidisciplinar e de esquerda. Os textos 
que compõem a coletânea são inéditos e buscam desenhar uma genealogia da crise 
política, entender as ameaças que se colocam à democracia e aos direitos 
conquistados pela Constituição de 1988 e apontar caminhos de superação de 
nossos impasses políticos. São trinta autores, entre pesquisadores, professores, 
ativistas, representantes de movimentos sociais, jornalistas e figuras políticas. 
 
A publicação conta com o patrocínio da Fetec-CUT/CN 

http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/por-que-gritamos-
%22golpe%22%3F  

 

Farinha de Bragança-PA vai receber certificação 
como uma das melhores do mundo 
 

Bragança, no Estado do Pará, completou nesse 8 de 
julho, 403 anos. É mais velha 3 anos que a capital do 
Estado, Belém. E tem entre seus atrativos, a praia de 
Ajuruteua, igarapés de água doce e bem fria, a 
Marujada, uma dança típica que tem mais de 200 anos, 
e.a farinha de mandioca lavada. 
A farinha é crocante como um biscoito novinho e com 
pouca acidez, pois recebe o tratamento de ser lavada 
antes de secada e torrada. Esse tratamento especial, 
levou um grupo de estudiosos e agricultores familiares a 
formar uma cooperativa e atuar na certificação da 
farinha, que é orgânica e deliciosa. 
A Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares dos 
Caetés trabalha ativamente para obter o selo de 
qualidade de uma das melhores farinhas de mandioca 
do Brasil. 
E enquanto passam as etapas até a obtenção do selo, 
paraenses e apaixonados por boa farinha de mandioca, 
se deliciam: açaí com farinha, feijão e arroz com farinha, 
sucos variados com farinha e farinha pura. Delícias que 
o Pará oferece para todo o Brasil. 

(Vera Paoloni) 

https://www.facebook.com/hashtag/comiss%C3%A3odeanisita?source=feed_text&story_id=1072824736118836
https://www.facebook.com/hashtag/mem%C3%B3riaverdadejusti%C3%A7a?source=feed_text&story_id=1072824736118836
https://www.facebook.com/hashtag/marchadasmargaridas?source=feed_text&story_id=1072824736118836
http://www.xapuri.info/agenda/povo-indigena-puyanawa-vem-ai-o-festival-cultural-da-macaxeiral-cultural-da-macaxeiral-da-macaxeira/
http://www.xapuri.info/agenda/povo-indigena-puyanawa-vem-ai-o-festival-cultural-da-macaxeiral-cultural-da-macaxeiral-da-macaxeira/
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/por-que-gritamos-%22golpe%22%3F
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Titulos/visualizar/por-que-gritamos-%22golpe%22%3F


 

 

Dicas 

2° Mostra da Mulher Afro, Latinoamericana, Caribenha e Indígena 

 
De 16 e 31 de julho 
Das 10:00 às 18:00 
Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (CFCCT) 

http://cfccidadetiradentes.wix.com/cfcct 
Rua Inácio Monteiro, 6900 - Jardim São Paulo (Zona Leste) 
São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
O Enigma Chinês – Capitalismo ou Socialismo, foi publicado em 
1987. Nove anos após o início dos reajustamentos políticos, 
econômicos e sociais decorrentes dos efeitos da revolução 
cultural chinesa e da abertura da China para os investimentos 
estrangeiros. Ou sete anos após o início das reformas em seu 
socialismo. Talvez por essa proximidade com o início de tais 
reformas, O Enigma Chinês – Capitalismo ou Socialismo tenha 
sido encarado com o mesmo ceticismo com que a China era 
vista naquele momento, à esquerda e à direita. À esquerda 
porque muitos marxistas consideravam inconcebível que o 
socialismo comportasse a convivência da propriedade social 
com a propriedade privada para desenvolver as forças 
produtivas. À direita porque os teóricos burgueses não 
concebiam que tal convivência e tal dualidade continuassem 
sendo chamadas de socialismo. Vinte e sete anos depois não se 
pode dizer que o Enigma chinês tenha superado aquela 
convivência e dualidade. Mas deve-se reconhecer que a China 
promoveu dois saltos até então desconhecidos na história. 
Elevou-se à condição de segunda potência econômica mundial. 
E realizou essa proeza paralelamente à retirada de 800 milhões 
de pessoas do nível de miséria e de pobreza. 
 
Download gratuito na página da Fundação Perseu Abramo: 
http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/EnigmaChines201
5-web.pdf  

 

 

 Livro Filme 

 

Julieta – Pedro Almodóvar 

 
Uma mãe escreve uma carta sem destino à sua 
única filha. Uma carta nua e direta, um vômito seco 
de lembranças e sensações, de culpas, de 
fracassos e abandonos, e talvez também de 
mentiras compassivas. Essa carta, essa página em 
branco, é Julieta, o novo filme de Pedro Almodóvar, 

cineasta espanhol cujos filmes são verdadeiras 
obras primas. 

 
Julieta (vivida pelas belas Adriana Ugarte, na 
juventude, e Emma Suárez, na maturidade) é 
uma jovem professora quando encontra seu 
destino em uma viagem de trem. Uma troca 
de lugares faz com que ela conheça Xoan 
(Daniel Grao), homem casado com uma 
mulher que está em coma. Os dois se 
apaixonam e dessa paixão, a princípio 
proibida, nascerá Antía, a filha com a qual 
Julieta terá perdido contato quando o filme 
começa – somos apresentados ao seu 
passado por meios de flashbacks. A relação 
de Julieta com a filha, interrompida 
abruptamente, e com a própria mãe, que sofre 
de uma doença degenerativa, forma o eixo 
central dessa trama que investiga o lado 
sombrio da maternidade. 
 

 
 

http://cfccidadetiradentes.wix.com/cfcct
http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/EnigmaChines2015-web.pdf
http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/EnigmaChines2015-web.pdf
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/12/cultura/1452586201_896461.html
http://brasil.elpais.com/tag/pedro_almodovar/a/
https://www.facebook.com/NaoKahlo/?ref=nf
https://www.facebook.com/NaoKahlo/?ref=nf
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Encontro Estadual de Formação do DF e entorno 
13 de julho 
09h00 
Auditório Adelino Cassis da CUT Brasília 

 
 

 
Seminário de Planejamento do Coletivo Nacional de 
Combate ao Racismo 
Promoção: Secretaria de Combate ao racismo da CUT 
Nacional  
Data: 13 e 15 de julho 
Local: São Paulo 
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