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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 

 
 

 Em uma entrevista com o professor português Boaventura de Sousa 
Santos, para a produção da reportagem sobre o avanço da direita na 
América Latina, publicada na edição 231 de Caros Amigos, perguntei 
como a esquerda poderia contrapor à ofensiva da direita, 
especialmente na América Latina. “Respondo em forma de teses para 
discussão”, indicou. 
 
Boaventura é professor da Universidade de Coimbra, Portugal, e da 
Universidade de Wisconsin-Madison, EUA. Dirige o projeto de 
investigação ALICE - Espelhos estranhos, lições imprevistas. É 
entusiasta e participante ativo do Fórum Social Mundial ao longo dos 
anos, tendo trabalhado e dialogado com movimentos políticos sociais 
de todo o planeta, especialmente da América Latina e outros países do 
Sul Global. 
 
Seguem abaixo as 15 questões levantadas pelo professor para 
reflexão. 
 

Pluralidade na união 
A esquerda vai certamente continuar a ser uma pluralidade de 
esquerdas mas a pluralidade tem de saber ultrapassar a fragmentação 
e articular-se no respeito da diferença ainda que maximizando 
convergências e minimizando divergências. O fortalecimento do 
fascismo social com  fachada política  democrática  vai exigir um 
esforço adicional na busca de consensos que permitam um novo tipo 
de frente democrática mas com a mesma abrangência das frentes 
populares na Europa dos anos 1930 ante a ameaça do fascismo 
enquanto regime politico (e não "apenas" enquanto regime social 
como acontece  atualmente). É trágico que, em tempos recentes, 
tenha sido mais  fácil à forças importantes de esquerda (em geral, de 
orientação social-democrática ou de centro-esquerda) realizar alianças 
com forças de direita do que com outras forças de esquerda. Mas as 
dificuldades na concretização de articulações de esquerda não são, 
em geral, da responsabilidade de apenas um setor da esquerda. 
Infelizmente, o sectarismo tem-se distribuído generosamente. As teses 
seguintes falam de esquerda no singular para designar o campo de 
consensos práticos que devem subjazer às alianças entre as 
esquerdas. 
 

Poder para a democracia 
A refundação da esquerda exige uma refundação da política 
concebida enquanto teoria e prática do exercício e da transformação 
do poder em seu sentido mais amplo. O poder é sempre expressão de 
relações desiguais que permitem a quem o tem representar o mundo 
como seu e transformá-lo de acordo com as suas necessidades, 
interesses e aspirações, seja esse mundo a família, a empresa, a 
comunidade, a escola, o mercado, a cidadania, o globo terrestre.  O 
poder só é democrático quando é exercido para ampliar e aprofundar a 
democracia. No seu sentido mais amplo, a democracia é todo o 
processo de transformação de relações desiguais de poder em 
relações de autoridade partilhada. Por isso não há sociedades 
democráticas; há sociedades que, quando governadas pela esquerda, 
estão em processo de democratização e, quando governadas pela 
direita, em processo de desdemocratização. Governar à esquerda é 
ampliar a democracia tanto nas relações políticas como nas relações 
sociais. Governar à direita é restringir a democracia nessas mesmas 
relações. 
 
Zona de conforto 
Tanto na oposição como no poder a esquerda deve manter a 
coerência entre os meios e os fins. Não há fins honrosos quando os 
meios para os obter são vergonhosos. A mesma coerência é exigida 
entre estar na oposição e estar no governo. Nas sociedades 
dominadas pelo capitalismo, o colonialismo e o patriarcado, a zona de 
conforto da esquerda é a oposição. Quando no governo, o desconforto 
do poder exercido na sociedade tem de ser o espelho do poder do  
desconforto no interior da esquerda. Quando confortável no governo, 

a esquerda engana quem nela confia e engana-se ao confiar em 
quem nunca deveria. 
 
Relação com os movimentos 
Nas condições atuais, governar à esquerda significa governar contra 
a corrente, isto é, governar sem dominar os parâmetros gerais do 
poder que domina nas relações econômicas, sociais, políticas, 
culturais e internacionais. É um governo que para não ser frágil tem 
de ser duplamente forte: seguro nas raízes e musculado nas asas. É 
um governo que para ser sustentável não pode apoiar-se 
apenas  nas instituições políticas e jurídicas. Deve saber relacionar-
se organicamente com os movimentos e organizações sociais e 
mesmo com a ação direta e pacifica dos cidadãos e cidadãs. Deve, 
sobretudo, saber que as novas forças de direita procurarão essa 
mesma relação pois a mobilização social e a ação direta não são 
monopólio da esquerda. Pelo contrário, podem ser as armas mais 
eficazes contra a esquerda. Por isso, a esquerda suicida-se sempre 
que desperdiça ou negligencia a confiança que em si depositam os 
movimentos e as organizações sociais. A confiança fortalece-se com 
a proximidade solidária assente no respeito da autonomia; 
enfraquece-se com a distância arrogante e a voracidade do controle. 
 

Reforma política 
No Brasil, o atual regime político não permite que se governe de 
modo coerente à esquerda. A prioridade da esquerda dever ser a 
reforma política e não o regressar ao governo a todo custo ou o mais 
rápido possível. Não merece a pena ter ganhos a curto prazo se 
eles  rapidamente se transformam em perdas de longo prazo. A 
reforma política pode exigir a convocação de uma assembleia 
constituinte originária. Tal exigência terá de enfrentar a poderosa 
contrarreforma liderada pelo sistema judicial e pelos mídia. A 
reforma política deve ser orientada para permitir uma revolução 
cultural e social que, a prazo, a sustente e a defenda da persistente 
contrarreforma política. 
 

Representações 
A reforma política deve ser orientada por três ideias: a democracia 
representativa perdeu a capacidade de se defender das forças 
antidemocráticas; para que a democracia prevaleça é necessário 
inventar novas institucionalidades que permitam articular, nas 
diferentes escalas de governação, a democracia representativa e a 
democracia participativa; em sociedades dominadas por relações 
capitalistas, coloniais e patriarcais a democracia, tal como a 
esquerda, estão sempre em risco; só uma vigilante economia de 
cuidado lhes permite sobreviver e florescer. 
 

Influências 
Ao contrário do que aconteceu no tempo em que havia uma 
separação clara entre ditadura e democracia, as forças 
antidemocráticas têm hoje meios de ganhar influência dentro dos 
partidos democráticos, inclusive dos que se designam de esquerda. 
No atual contexto, são antidemocráticas as forças que apenas 
respeitam a democracia na medida em que ela respeita os seus 
interesses econômicos ou outros, não admitindo que tais interesses 
possam ser reconfigurados ou afetados negativamente em resultado 
da competição democrática nomeadamente quando esta procura 
atender a interesses de outros grupos ou classes sociais. A 
debilidade da democracia representativa reside na facilidade com 
que hoje minorias sociais se convertem em maiorias políticas e, 
paralelamente, na facilidade com que maiorias sociais se convertem 
em minorias políticas. 

 
Para além dos partidos 
Articular a democracia representativa (os cidadãos elegem os 
decisores políticos) com a democracia participativa (os cidadãos e as 
comunidades organizam-se para tomar decisões políticas) exigirá 
uma refundação do sistema político no seu conjunto (novas  

Boaventura de Sousa Santos: Quinze questões para uma nova esquerda 

"Quando confortável no governo, a esquerda engana quem nela confia e engana-se ao confiar em quem nunca deveria", afirma o intelectual  

 Vitor Taveira 
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instituições) e não apenas do regime politico (sistema de partidos, sistema 
eleitoral etc.). Pressupõe que os cidadãos se possam organizar por outras 
formas que não os partidos para intervir ativamente na política, via 
eleições ou referendos. Pressupõe que os partidos políticos de esquerda 
existentes sejam refundados de modo a que eles próprios sejam 
internamente organizados por via de articulações entre democracia 
representativa e democracia participativa (assembleias e ou círculos de 
cidadãos e cidadãs simpatizantes). Esta última deve ter um papel central 
em três áreas: definição da agenda política; seleção de candidatos aos 
orgãos da democracia representativa;  vigilância sobre cumprimento dos 
termos dos mandatos. Os novos partidos terão a forma de partido-
movimento e saberão viver com o fato de não terem o monopólio da 
representação política. Não há cidadãos despolitizados; há cidadãos que 
não se deixam politizar pelas formas dominantes de politização, sejam 
elas partidos ou movimentos da sociedade civil organizada. A 
esmagadora maioria dos cidadãos não tem condições ou interesse para 
aderir a partidos ou participar em movimentos. Mas quando vem para a 
rua só surpreende as elites políticas que perderam o contato com "as 
bases". 

 
Democracias 
Dado que a democracia representativa está muito mais consolidada que 
a  democracia participativa, a articulação entre as duas terá sempre de ter 
presente esse desequilíbrio. O pior que pode acontecer à democracia 
participativa é ter todos os defeitos da democracia representativa e 
nenhuma das suas virtudes. 

 
Capitalismo moderno 
A reforma política não vale por si. O seu objetivo é facilitar a revolução 
democrática nas relações econômicas, sociais, culturais e internacionais. 
Por sua vez, essa revolução tem por objetivo diminuir gradual e 
sustentadamente as relações de poder desigual e as consequentes 
injustiças provocadas pelas três formas de dominação moderna: 
capitalismo, colonialismo e patriarcado. Estas três formas de dominação 
operam articuladamente. Tanto o colonialismo como o patriarcado 
existiram muito antes do capitalismo moderno mas foram profundamente 
reconfigurados por este para servir os objetivos da expansão do 
capitalismo. O patriarcado foi reconfigurado para desvalorizar o trabalho 
das mulheres na família e na reconstituição da força de trabalho. Apesar 
de ser um trabalho iminentemente produtivo porque produz a própria vida 
e foi  falsamente concebido como trabalho reprodutivo. Essa 
desvalorização abriu o caminho para a desvalorização do trabalho 
assalariado das mulheres. O patriarcado continua vigente apesar de todas 
as lutas e conquistas dos movimentos feministas e de mulheres. Por sua 
vez, o colonialismo, assente na inferioridade natural de certos grupos 
humanos, foi crucial para justificar a pilhagem e a despossessão, o 
genocídio e a escravatura em que assentou a chamada acumulação 
primitiva. Acontece que essa forma de acumulação capitalista 
particularmente violenta, longe de corresponder a uma fase do 
desenvolvimento capitalista, é um componente constitutivo deste. Por 
isso, o fim do colonialismo histórico não significou o fim do colonialismo 
enquanto forma de sociabilidade e continua hoje vigente nas formas de 
colonialismo interno, discriminação racial, violência policial, trabalho 
escravo etc. O patriarcado e o colonialismo são os fatores que alimentam 
e reproduzem o fascismo social nas sociedades que o capitalismo vê 
interessadamente como politicamente democráticas. Nas condições 
atuais em que domina a forma mais antissocial de capitalismo (o 
capitalismo financeiro), a dominação capitalista mais do que nunca exige 
a dominação colonialista e sexista. É por isso que as conquistas contra a 
discriminação racial ou sexual são tão prontamente revertidas quando 
necessário. 
 

Alma pequena da esquerda 
O drama das lutas contra a dominação da época moderna foi o terem-se 
centrado numa das formas de dominação negligenciando ou mesmo 
negando a existência das outras formas. Assim a esquerda política tem 
sido, no seu melhor, anticapitalista, mas quase sempre racista e sexista. 
Não podemos esquecer que a social democracia europeia, que permitiu 
regular o capitalismo e criar sociedades mais justas através da 
universalização dos direitos sociais e econômicos, foi tornada possível 
pela exploração violenta das colônias europeias e, mais tarde, pela 
subordinação neocolonialista do mundo não europeu. A fragilidade e a 

reversibilidade das conquistas sociais residem em que as formas de 
dominação negadas minam por dentro as conquistas contra a 
dominação reconhecida. Assim, uma luta de esquerda orientada 
para dar um rosto mais humano ao capitalismo, mas que despreze 
a existência de racismo, de colonialismo e de sexismo pode não só 
causar imenso sofrimento humano  como pode acabar fortalecendo 
o capitalismo que quis controlar e deixar-se derrotar ingloriamente 
por ele. Isto explica em parte que os governos progressistas da 
América Latina da última década tenham tão facilmente minimizado 
os "danos colaterais" da exploração desenfreada dos recursos 
naturais causada pelo consenso das commodities e aparentemente 
nem se tenham dado conta que o neo-extrativismo representava a 
continuidade mais direta com o colonialismo histórico contra o qual 
sempre se manifestaram. Tais danos envolveram a expulsão de 
camponeses e indígenas das suas terras e territórios ancestrais, o 
assassinato de lideres sociais por sicários a mando de empresários 
sem escrúpulos e num contexto de total impunidade, expansão da 
fronteira agrícola para além de toda a responsabilidade ambiental, o 
envenenamento de populações do campo sujeitas à pulverização 
aérea de herbicidas e pesticidas, alguns deles proibidos 
internacionalmente. Tudo isto aparentemente mereceu a pena 
apenas porque a alma da esquerda era bem pequena. 

 
Antis 
A política de esquerda tem de ser conjuntamente anticapitalista, 
anticolonialista e antissexista sob pena de não merecer nenhum 
destes atributos. 

 
Lutas 
Obviamente as diferentes lutas sociais não podem lutar todas 
contra as diferentes formas do dominação da mesma maneira e ao 
mesmo tempo. O fato de as três formas de dominação não 
poderem, em geral, reproduzir-se isoladamente umas das outras 
não significa que em certos contextos a luta contra uma delas não 
esteja mais próxima ou seja mais urgente. O importante é que, por 
exemplo, ao conduzir uma luta contra o colonialismo se tenha 
presente nas bandeiras e articulações de luta que a dominação 
colonialista não existe sem a dominação capitalista e sexista. 
 

Intercultural 
 A esquerda do futuro tem de ser intercultural e de se organizar com 
base na prioridade da articulação das lutas contra as diferentes 
dominações como condição necessária da eficácia das lutas. Como 
as diferentes tradições de luta criaram as culturas oposicionais 
específicas (histórias fundadoras, narrativas e linguagens próprias, 
bandeiras de luta agregadoras), a articulação entre 
lutas/movimentos/organizações envolverá, em maior ou menor 
medida, algum trabalho de tradução intercultural. 

 
Dominação da natureza e do conhecimento 
A interculturalidade irá introduzir na agenda politica duas formas 
dominação-satélite que fornecem ao capitalismo, ao colonialismo e 
ao patriarcado, o óleo que lhes permite funcionar com mais 
legitimidade social: a dominação da natureza e a dominação 
causada pelo conhecimento acadêmico dominante nas nossas 
universidades e centros de pesquisa. Com isto duas outras 
dimensões de injustiça se tornarão visíveis: a injustiça ecológica e a 
injustiça cognitiva. Somadas às restantes estas duas formas de 
injustiça obrigarão a uma revolução cultural e cognitiva com impacto 
específico nas políticas de saúde e de educação. Será então tão 
possível valorizar os conhecimentos populares nascidos na luta 
contra a dominação como deixar de festejar como heróis da nossa 
história homens brancos responsáveis por genocídios, trafico de 
escravos, roubo de terras. No plano teórico, o marxismo que 
continua a ser tão importante para analisar as sociedades do nosso 
tempo terá de ser descolonizado e despatriarcalizado para nos 
poder ajudar a imaginar e a desejar uma sociedade mais justa e 
mais digna de que nos está dada a viver no tempo presente. 
 
http://www.carosamigos.com.br/index.php/politica/7291-boaventura-de-sousa-
santos-quinze-questoes-para-uma-nova-esquerda  
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 Dívida Pública e Estratégia Nacional: O Brasil na camisa de força 

 

 Mauro Santayana 
 

Seguindo a linha de criação de factoides adotada por setores do governo 
interino – exibe-se a bandeira da “austeridade” com a mão e aumenta-se, 
com a outra, em mais de R$ 60 bilhões as despesas, proventos e 
contratações. Uma das novidades da equipe econômica interina é a criação 
de um “teto” para as despesas do setor público para os próximos 20 anos. A 
principal desculpa para engessar ainda mais o país – e até mesmo 
investimentos como os de saúde e educação – é, como sempre, o velho 
conto da dívida pública. Segundo jornais como O Globo, a dívida bruta do 
Brasil somou R$ 4,03 trilhões em abril, o equivalente a 67,5% do Produto 
Interno Bruto (PIB) – e pode avançar ainda mais nos próximos meses por 
conta do forte déficit fiscal projetado para este ano e pelo nível elevado da 
taxa de juros (14,25% ao ano). 
 
E daí? A pátria do Wall Street Journal, os Estados Unidos, multiplicou, nos 
primeiros anos do século 21, de US$ 7 trilhões para US$ 23 trilhões a sua 
dívida pública bruta, que passou de 110% do PIB este ano, e se espera que 
vá chegar a US$ 26 trilhões em 2020. A Inglaterra, terra sagrada da City e 
The Economist, que tantas lições tenta dar – por meio de matérias e 
editoriais imbecis – ao Brasil e aos brasileiros,  mais que dobrou a sua dívida 
pública, de 42% do PIB em 2002 para quase 90%, ou 1,5 trilhão de libras 
esterlinas (cerca de US$ 2,2 bilhões), em 2014. A da Alemanha também é 
maior que a nossa, e a da Espanha, e a da Itália, e a do Japão, e a da União 
Europeia... 
 
Já no Brasil, com todo o alarido e fantástico mito – miseravelmente jamais 
desmentido pelo partido – de que o PT quebrou o Brasil, a dívida pública em 
relação ao PIB diminuiu de quase 80% em 2002, para 66,2% do PIB em 
2015. Enquanto a dívida líquida caiu de 60% para 35%. E poupamos US$ 
414 bilhões desde o fim do malfadado governo de FHC (US$ 40 bilhões 
pagos ao FMI mais R$ 374 bilhões em reservas em internacionais). E somos 
um dos dez países mais importantes do board do FMI, e o quarto maior 
credor individual externo dos Estados Unidos. 
 
Para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais complexo e 
competitivo, senhor ministro Henrique Meirelles, o Brasil precisa de 
estratégia, determinação e bom senso. E não de mais camisas de força. 
 
Então vamos à inevitável pergunta: por que será que os países mais 
importantes do mundo e as chamadas nações “desenvolvidas” são, em sua 
maioria, os mais endividados? 
 
Será que é porque colocam o desenvolvimento na frente dos números? Será 
que é porque não dão a menor pelota para as agências de classificação de 
risco, que, aliás, estão a seu serviço, e nunca os “analisaram” ou 
“rebaixaram” como deveriam? Será que é por que conversam fiado sobre 
países como o Brasil, mas não cumprem as regras que não param – para 
usar um termo civilizado – de “jogar” sobre nossas cabeças? Ou será que é 
porque alguns, como os Estados Unidos, estabelecem seus objetivos 
nacionais, e não permitem que a conversa fiada de economistas e 
banqueiros e a manipulação “esperta” de dados, feita também por grupos de 
mídia que vivem, igualmente, de juros, sabote ou incomode seus planos 
estratégicos? 
 
Todas as alternativas anteriores podem ser verdadeiras. O que importa não 
é o limite de gastos. Nações não podem ter amarras na hora de enfrentar 
desafios emergenciais e, principalmente, de estabelecer suas prioridades em 
áreas como energia, infraestrutura, pesquisa científica e tecnológica, espaço, 
defesa. O que interessa é a qualidade do investimento. 
 
Como não parece ser o caso, como estamos vendo, dos reajustes dos mais 
altos salários da República, e dos juros indecentes que o Estado brasileiro 
repassa aos bancos, os maiores do mundo. Que tal, senhor ministro 
Henrique Meirelles, adotar a mesma proposta de teto estabelecida para os 
gastos públicos exclusivamente para os juros e 
os respectivos bilhões transferidos pelo erário ao sistema financeiro todos os 
anos? Juros que não rendem um simples negócio, um prego, um parafuso, 
um emprego na economia real – ao contrário dos recursos do BNDES, que 
querem estuprar em R$ 100 bilhões para antecipar em “pagamentos” ao 
Tesouro? 

 

 

Agora mesmo, como o ministro Meirelles deve saber, os juros para 
igual efeito na Alemanha – com uma dívida bruta maior que a do 
Brasil – estão abaixo de zero. Os títulos públicos austríacos e 
holandeses rendem pouco mais de 0,2% ao ano e os da França, 
pouco mais de 0,3% porque são países que, mesmo mais 
endividados que o Brasil, não são loucos de matar sua economia, 
como fazemos historicamente – e seguimos insistindo nisso, com 
os juros mais altos do planeta, de mais de 14% ao ano, e outros, 
ainda mais pornográficos e estratosféricos, para financiamento ao 
consumo, no cheque especial, no cartão de crédito etc. 
 
A diferença entre países que pensam grande e países que pensam 
pequeno, senhor ministro Henrique Meirelles, é que os primeiros 
decidem o que querem fazer, e fazem o que decidiram, sem 
admitir obstáculo entre eles e os seus objetivos. Enquanto os 
segundos, por meio da ortodoxia econômica – e do entreguismo – 
antes mesmo de pensar no que vão fazer, submetem-se 
servilmente aos interesses alheios, e criam para si mesmos 
obstáculos de toda ordem, adotando – como as galinhas com 
relação à raposa na reforma do galinheiro – o discurso alheio. 
 
Aqui, senhor ministro, não determinamos nem discutimos, nem 
defendemos interesses nacionais, e quando temos instrumentos 
que possam nos ajudar eventualmente a atingi-los, como ocorre 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
nos dedicamos a enfraquecê-los e destruí-los. 
 
Cortando onde não se deve e deixando de cortar onde se deveria, 
estão querendo matar o Estado brasileiro, que, de Brasília a Itaipu, 
foi responsável pelas maiores conquistas realizadas nos últimos 
100 anos – na energia, na mineração, na siderurgia, no transporte, 
na exploração de petróleo, na defesa, na aeronáutica, na 
infraestrutura. 
 
Não existe uma só área em que, do ponto de vista estratégico, a 
iniciativa privada tenha sido superior ao Estado, como fator de 
indução e de realização do processo de desenvolvimento nacional 
nesse período – até porque, fora algumas raras, honrosas 
exceções, ela coloca à frente os seus interesses e não os 
interesses nacionais.  
 
E é com base justamente na premissa e no discurso contrário, que 
é falso e mendaz, que se quer justificar uma nova onda de entrega, 
subserviência e privatismo, com a desculpa de colocar em ordem 
as contas do país, quando, no frigir dos ovos, nem as contas vão 
tão mal assim. Basta compará-las às outras nações para perceber 
isso. As dificuldades existem muito mais no universo nebuloso dos 
números, que mudam ao sabor dos interesses dos especuladores 
(onde está a auditoria da dívida?) do que na economia real. 
 
Se a PEC do Teto, como está sendo chamada pelo Congresso, for 
aprovada, as grandes potências, como Estados Unidos, Inglaterra, 
França, Alemanha – ainda que mais endividadas que o Estado 
brasileiro – continuarão progredindo tecnológica e cientificamente, 
e se armando, e se fortalecendo, militarmente e em outros 
aspectos, nos próximos anos, enquanto o Brasil ficará, 
estrategicamente, inviável e imobilizado, e ainda mais distante dos 
países mais importantes do mundo. 
 
Para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais complexo 
e competitivo, senhor ministro Henrique Meirelles, o Brasil precisa 
de estratégia, determinação e bom senso. E não de mais camisas 
de força. 
 
http://www.maurosantayana.com/2016/07/divida-publica-e-estrategia-
nacional-o.html  
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Normas Regulamentadoras: lutar pela manutenção deve fazer parte da agenda sindical 
 
As Normas Regulamentadoras (NRs) estão ameaçadas. Como são conhecidas, servem para regulamentar e fornecer orientações e 
procedimentos, que por sua vez, são obrigatórios para garantir a segurança dos trabalhadores dentro de uma defesa da medicina do trabalho. 
 

 André Santos 
 

 
Porém, as reações contrárias às normas preocupam os trabalhadores e os especialistas em segurança e medicina do trabalho. Das mais de 
trinta normas em vigor, as principais e que mais contrariam o setor patronal são as NR 12 e NR 15, sobre segurança no trabalho em máquinas e 
equipamentos e a que trata de atividades sob céu aberto, respectivamente. 
 
Na tentativa de sustar as normas, foram apresentados, no Congresso Nacional, projetos de decretos legislativos que visam sustar, em sua 
totalidade ou parcialmente as NRs. A articulação que passa pelo Legislativo, se estende ao Poder Executivo, onde funciona um grupo de 
trabalho com representantes patronais, dos trabalhadores e do Governo, que debatem com frequência a eficácia das normas e possíveis 
alterações. 
 
Nessa nova conjuntura, com governo interino e modificações na composição do Poder Executivo, a correlação de forças, que já não se 
apresentava como positiva, ficou ainda mais desfavorável para os trabalhadores. Os que pretendem alterar as NRs ganharam reforços em 
ministérios importantes no processo decisório dentro do poder Executivo, com destaque para o Ministério do Planejamento e de 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. 
 
Os trabalhadores, além de redobrar a atenção no Governo (Poder Executivo), deverão continuar com atuação permanente no Congresso 
Nacional, onde podem ser aprovadas matérias que flexibilizam as normas ou até mesmo cancelam as regulamentações propostas pelo 
Ministério do Trabalho. 
 
Duas tentativas no Congresso foram frustradas em diferentes ocasiões. A primeira foi a votação de um requerimento de urgência no plenário da 
Câmara dos Deputados para sustar a NR 12. Derrotado por 211 votos contra 192, o setor patronal tentou o mesmo movimento no Senado, tendo 
provado a urgência, porém, uma articulação das centrais sindicais fez o debate retornar para os colegiados permanentes da Casa. 
 
Outra tentativa do setor patronal no Congresso foi apensar todos os projetos a uma única proposição. A tramitação em conjunto das matérias 
poderia reforçar a atuação de vários setores da área empresarial e ganhar apoio de número confortável de parlamentares, o que seria suficiente 
para ganhar as votações nos plenários das duas Casas do Congresso – Câmara e Senado – e garantir as alterações pretendidas ou o 
cancelamento das Nrs. 
 
Com o atual formato do Poder Executivo, mesmo sendo um governo provisório e que não goza de legitimidade, porém, conta com uma coalisão 
no Congresso aliada ao setor econômico e que atende as demandas do setor produtivo, as ameaças aos direitos são permanentes. 
Com os dois Poderes trabalhando em conjunto para alterações, ou até mesmo a revogação completa das normas, a resistência do movimento 
sindical de trabalhadores deverá ser intensificada. No Executivo deve-se buscar apoio no Ministério do Trabalho e no Legislativo sensibilizar os 
deputados da importância de continuar com as NRs em vigor e reforçar o papel da segurança e saúde no ambiente de trabalho. 

 
Principais projetos em tramitação 
 
PDC 1408/2013 – Deputado Silvio Costa (PSC-PE) 
Susta a aplicação da Norma Regulamentadora (NR) 12 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que trata da Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos. A NR foi editada em 2010 com o objetivo de estabelecer novos procedimentos obrigatórios nos locais destinados a 
máquinas e equipamentos, como piso, áreas de circulação, dispositivos de partida e parada, normas sobre proteção de máquinas e 
equipamentos, bem como manutenção e operação.  
 
PDS 43/2015 – Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) 
Oprojeto susta a aplicação da Norma Regulamentadora (NR-12), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que trata da Segurança no 
Trabalho em Máquinas e Equipamentos. A NR prevê a implementação de mecanismos de segurança que impeçam danos físicos ao trabalhador 
que opere máquinas, possibilitando a sua paralisação imediata em caso de defeitos. O relator, senador Douglas Cintra (PTB-PE), emitiu parecer 
favorável ao texto. Está na CCJ do Senado. 
 
PDC 1358/2013 – Deputado Domingos Sávio (PSDB-MG) 
Susta a aplicação do Anexo 3, da Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15), do Ministério do Trabalho e Emprego para as atividades sob céu 
aberto. Atualmente, o anexo 3 da Norma Regulamentadora 15 estabelece critérios para o exercício de atividades laborais por trabalhadores 
expostos ao calor. O anexo 3 prevê tempo de descanso que varia conforme a atividade (leve, moderada ou pesada) e a intensidade do calor 
(medida pelo chamado Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG). Em alguns casos, poderão ser 45 minutos de trabalho e 15 
minutos descanso; 30 minutos de trabalho e 30 minutos descanso; ou 15 minutos de trabalho e 45 minutos descanso. Em índices extremos, não 
é permitido o trabalho sem a adoção de medidas adequadas de controle. 
 
A revogação dessas normas, portanto, representa grave ameaça à segurança dos trabalhadores. 

 
(*) Analista político do DIAP, Especialista em Política e Representação Parlamentar e Sócio da Contatos  

http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26158:normas-regulamentadoras-lutar-pela-manutencao-deve-fazer-parte-da-agenda-
sindical&catid=59:noticias&Itemid=392 
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São Paulo, 11 de Julho de 2016 
  
 
Circular 29_2016_Jornada Nacional de luta “Fora Temer” 
  
Companheiros e companheiras 
 
Estamos nos aproximando do início dos Jogos Olímpicos, momento me que a atenção da imprensa internacional estará voltada para o Brasil. 
Portanto, esse período será um momento propício para fortalecermos a agitação política de denúncia do golpe. Além disso, as medidas 
implementadas pelo governo golpista já delineiam o seu projeto político. De modo que é necessário, dialogarmos com a população 
demonstrando que o Golpe já está impactando diretamente a vida do povo. 
De um lado a crise politica, as evidencias de corrupção que envolve os membros do governo golpista, o descredito do parlamento, os 
adiamentos do julgamento do Cunha. Por outro lado, ainda não conseguimos motivar a classe trabalhadora a lutar contra o Golpe, o que nos 
coloca em uma conjuntura difícil. Devemos aumentar nossas energias, no trabalho de base, de agitação e propaganda para preparar as 
próximas mobilizações. 
Enviamos esta circular como forma de fortalecer alguns encaminhamentos da última reunião do Coletivo Nacional da FRENTE BRASIL 
POPULAR e esperamos que todas e todos possam debater e encaminhar em seus movimentos e bases sociais. 
1.      Campanha Nacional de Panfletagem: 
Já está em processo de produção um tabloide de 4 páginas que estará disponível em breve para os estados imprimirem. É preciso que desde 
já os estados mobilizem recursos para os custos de gráfica. A proposta é realizarmos uma ampla campanha de panfletagem  inicialmente 
prevista para a semana de 11 e 16 de Julho, mas podendo ser prolongada por todo mês de julho. 
  
2.      Jornada Nacional de Luta “Fora Temer”: 
No dia 5 de Agosto, será a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Como já debatemos, nesse dia devemos organizar uma grande 
passeata no centro do Rio de Janeiro, porém sugerimos ademais: 
a) Que as coordenações das duas frentes FBP e povo sem medo, se reúnam com brevidade no Rio de Janeiro, para organizarmos esta 
Marcha e darmos um caráter de protesto nacional e internacional (já que estarão presentes mais de 20 mil jornalistas de todo mundo). 
b) Propomos que nesse mesmo dia se realizem marchas nas capitais e no maior numero possível de cidades, com o mesmo caráter. 
c) Sugerimos que se mantenha as palavras de ordem da FBP: Não ao Golpe, FORA TEMER, e Nenhum direito a menos.   Além de 
denunciarmos Cunha, e a incapacidade do Congresso de cassá-lo. 
  
3.       Plenárias Estaduais da Frente Brasil Popular: 
a) Propomos que as secretarias operativas estaduais encaminhem com máximo de brevidade, a reprodução da arte do panfleto nacional que 
enviaremos. 
b) Avaliar a possibilidade de organizar brigadas de agitação e propaganda nos seus estados; 
c) Convocar uma plenária estadual mais representativa possível, para organizar os atos do dia 5 de agosto, em todo pais, e os mais próximos 
poderiam ir ao Rio de Janeiro. 
d) Além disso, discutir o que podemos fazer em nossos estados e bases, na semana de votação do Senado. 
  
4.      Recomendações: 
a) A Direita esta convocando manifestações nas capitais para o dia 31 de julho, Domingo, seria bom  monitora-los em todas as capitais. 
b) Recomendamos que o movimento sindical, oriente o debate nos estados de como preparar uma possível Greve Geral, junto às diversas 
categorias de trabalhadores. 
c) Nesse mês de Julho a Presidenta terá agenda de mobilizações em diversos estados, fiquem alertas para somarem-se às atividades já 
programadas. 
  
 
5. Próxima reunião do Coletivo Nacional 
 
Nossa próxima reunião do coletivo nacional da FBP no dia 18 de julho, próxima segunda-feira, das 9h às 17h. A reunião será em São Paulo, 
mas em novo local, no Centro de Formação Sagrada Família (Rua Padre Marchetti, 241 - Ipiranga, São Paulo - SP, 04266-000). Neste 
caso, para quem vem de avião, é preferível descer em Congonhas.  O almoço tem o custo de 25 reais, e deverá ser pago em dinheiro. 
  

 
NÃO AO GOLPE, FORA TEMER! 

FORA CUNHA! 
NENHUM DIREITO A MENOS! 

  
Secretaria Operativa Nacional 

 

Informação 
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Rápidas 

  
Aula aberta da Professora Marilena Chauí durante o "Domingos Contra o Golpe" 
 
"Ele (classe média) virou trabalhador e não sabe. O que cresceu de forma fragmentada, desorganizada, sem expressão pública, foi a classe 
trabalhadora. O que a classe média sonha? Ela sonha em virar burguesa.... (Só que) Pra ser burguês vc tem que ter a propriedade privada 
dos meios de produção. Você pode ter um monte de dinheiro, isso não faz você ser da classe dominante. A classe média tem um pesadelo, é 
ser considerada parte da classe trabalhadora. Ela considera isso uma queda, que ela cai socialmente se for considerada classe trabalhadora. 
E é por isso que ela vem na Paulista e faz a besteira que faz." 
 
Video - Lucas Martins/Jornalistas Livres 

 
Assista no link 
https://www.facebook.com/Comit%C3%AA-em-Defesa-da-Democracia-e-Contra-o-Golpe-897227113723184/  

 
 

 

 

“Laudato si – Nossa casa comum” 
 
Nos dias 17, 18  e 19 de junho, na sede do regional 2, em 
Cuiabá, aconteceu o seminário Laudato sí, com a presença 
do cardeal de são Paulo Dom Claudio Hummes, presidente 
da REPAM – Rede Eclesial Panamazônica, Dom Nery bispo 
presidente do Regional Oeste 02, Dom Milton arcebispo de 
Cuiabá, outros bispos e leigos das Dioceses do estado de 
Mato Grosso, grupos indígenas, professores universitários, 
Moema, presidente do IPASA, e o nosso companheiro 
ambientalista professor Roberto Gogó, estudioso sobre as 
questões ambientais e em especial sobre o Rio São 
Francisco. Com o pensamento de que na natureza tudo está 
interligado como se fôssemos um; tudo está interligado 
nesta casa comum, o encontro marcou fortemente a 
necessidade de garantir a coexistência na Amazônia, que 
cobre 40% da América do Sul, lembrando que Cuiabá e o 
centro geodésico da América latina e tem um grande 
significado, pois Mato Grosso está contido no projeto da 
Amazônia legal e possui três biomas: Amazônico, cerrado e 
pantanal. Dom Claudio nos pede para observar o clamor 
dos indígenas com as questões do desmatamento, das 
hidroelétricas, dos garimpos clandestinos e principalmente 
da ausência de pessoas para entender e defender a 
Amazônia. Acrescenta ainda que o projeto econômico da 
Amazônia desaloja, desmancha culturas e destrói a 
natureza. A Laudato Sí, do Papa Francisco é um chamado a 
começar algo novo, que nos provoque a lutar por essa 
região, cuja desertificação será catastrófica para toda 
humanidade.  A REPAM, fundada em Brasília em 2014, tem 
o objetivo de olhar a Amazônia com um todo, abrangendo 
toda a América latina.  Lembrando que a encíclica Laudato 
sí foi publicada em maio de 2015, precedeu e influenciou a 
COOP 21  em Paris em dezembro de 2015.  A conferência 
mundial sobre o clima tratou sobre a questão frontal do 
aquecimento global e a Laudato Sí contribuiu para as 
reflexões. Ela foi escrita ouvindo cientistas e estudiosos 
sobre as questões ambientais, além da análise cristã sobre 
a terra casa comum. O Papa Francisco nos aponta 4 
dimensões para que nos envolvamos com os problemas do 
planeta: Dimensão religiosa, dimensão ética, dimensão 
cientifica e dimensão econômica/ ambiental / politica. 
Um novo mundo e possível, basta cada um fazer a sua 
parte. 
 
 

Almir Araújo 
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A formação sindical é fundamental para organizar a 

resistência 

Encontro Estadual de Formação da CUT Brasília parte da análise da 

atual conjuntura de ataques aos direitos e conquistas sociais para 

organizar sua agenda de cursos de formação sindical. Os dirigentes 

CUTistas explicam por que o processo de formação deve atender 

nesse momento a necessidade de conscientizar, mobilizar e organizar 

os trabalhadores para construir um grande movimento de resistência ao 

retrocesso promovido pelo golpe de Estado na vida dos trabalhadores. 
 
Assista ao vídeo: 
https://www.facebook.com/cutbrasiliaoficial/?fref=nf  

 

 

O Maior Roubo de Direitos dos Trabalhadores 

Conheça a cartilha que traz mais de 60 dos projetos de lei em tramitação 
no Congresso Nacional que atacam os direitos e conquistas trabalhistas 
e sociais. Assim você terá real dimensão do golpe que querem dar nos 
trabalhadores e trabalhadoras desse país, beneficiando apenas a 
minoria rica. “Quem considera o momento atual como delicado, nem de 
longe imagina o tamanho do pacote de atrocidades que está guardado 
para o mal da classe trabalhadora”, alerta o presidente da CUT Brasília, 
Rodrigo Britto, na apresentação da cartilha. 
 
Leia em 

http://www.cutbrasilia.org.br/site/wp-

content/uploads/2016/07/cartilhacutbrasilia.pdf  

 

https://www.facebook.com/Comit%C3%AA-em-Defesa-da-Democracia-e-Contra-o-Golpe-897227113723184/
https://www.facebook.com/cutbrasiliaoficial/?fref=nf
https://www.facebook.com/897227113723184/photos/a.897260717053157.1073741828.897227113723184/964237247022170/?type=3
http://www.cutbrasilia.org.br/site/wp-content/uploads/2016/07/cartilhacutbrasilia.pdf
http://www.cutbrasilia.org.br/site/wp-content/uploads/2016/07/cartilhacutbrasilia.pdf


 

 

Dicas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gestão e Políticas Públicas no Cenário 
Contemporâneo: tendências nacionais e 
internacionais 

 
Um livro que "oferece um panorama das mudanças, tendências e 
desafios atuais para a gestão pública e para as políticas públicas”. 
E mais: que “identifica categorias de análise relevantes para se 
entender a configuração do Estado, a atuação do governo e suas 
consequências sobre a sociedade”. Assim pode ser definida esta 
coletânea, cujos capítulos, apesar de suas singularidades, giram 
em torno de princípios comuns, como a reafirmação do Estado e de 
sua centralidade na produção de políticas públicas para o 
desenvolvimento, o bem-estar e a equidade. 
 
Organizadores: Telma Maria Gonçalves Menicucci, José Geraldo 
Leandro Gontijo 

 

 
 

http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/gestao-e-politicas-publicas-no-
cenario-contemporaneo-tendencias-nacionais-e-internacionais  

 

Livros 
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Assista no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_hYnh7wdgUY#action=share 

SOCRATES E CASAGRANDE - 
UMA HISTORIA DE AMOR 
O comentarista Walter Casagrande 
Júnior e o jornalista esportivo Gilvan 
Ribeiro assinam juntos Sócrates & 
Casagrande –  Uma história de amor, 
que revela memórias da amizade 
entre dois dos maiores craques do 
Corinthians. Com passagens 
emocionantes sobre a relação de 
cumplicidade da dupla, o livro nasceu 
do desejo impetuoso de Casagrande 
de criar um espaço em que pudesse 
conversar com Sócrates como nos 
velhos tempos –  ocasião em que 
declararia seu amor e também 
acertaria contas com o amigo, 
falecido em 2011. 

 

 

Com apoio da Fetec-CUT/CN, livro 
que desnuda o golpe será lançado 
nesta sexta 15 em São Paulo 

 

Será lançado nesta sexta-feira 15 de julho na Quadra dos Bancários 
de São Paulo o livro Por que gritamos Golpe? – Para entender o 
impeachment e a crise política no Brasil, uma coletânea de artigos, 
charges e fotos criados por mais de 30 autores de diversas correntes 
de pensamento, que acaba de ser lançado pela Boi Tempo Editorial 
com apoio da Federação dos Bancários do Centro Norte (Fetec-
CUT/CN). O lançamento, às 18h, terá a participação dos autores e 
deverá ser repetido em outras capitais. 

http://www.feteccn.com.br/noticia/com-apoio-da-fetec-cutcn-livro-que-
desnuda-o-golpe-sera-lancado-nesta-sexta-15-em-sao-paulo/  

http://capas.catalogoeditorial.com.br/55691991g.jpg
http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/gestao-e-politicas-publicas-no-cenario-contemporaneo-tendencias-nacionais-e-internacionais
http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/gestao-e-politicas-publicas-no-cenario-contemporaneo-tendencias-nacionais-e-internacionais
http://www.feteccn.com.br/noticia/com-apoio-da-fetec-cutcn-livro-que-desnuda-o-golpe-sera-lancado-nesta-sexta-15-em-sao-paulo/
http://www.feteccn.com.br/noticia/com-apoio-da-fetec-cutcn-livro-que-desnuda-o-golpe-sera-lancado-nesta-sexta-15-em-sao-paulo/


 

 

Agenda 
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CURSO NEGOCIAÇÃO COLETIVA EM SAÚDE DO/A TRABALHADOR/A BANCÁRIO/A 
 
Data: 26, 27 e 28 de julho de 2016 
Local: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho, São Paulo 
Público alvo: Secretários e Secretárias de Saúde do/a Trabalhador/a dos Sindicatos e Federações, Coordenadores 

(as) de COE’s e demais interessados e interessadas nos temas de saúde do/a trabalhador/a. 
Realização: Secretaria de Saúde do (a) Trabalhador (a) e Secretaria de Formação – CONTRAF-CUT e DIEESE 
Informações: federação@feteccn.com.br ; contrafcut@contrafcut.org.br  

 

SEMINÁRIO PLR NA CATEGORIA BANCÁRIA, NO BB E NA CAIXA E AS 
ESPECIFICIDADES DE ITAU E SANTANDER 

 
Data: 20 de julho, quarta-feira, das 9:30 às 17 horas 
Local: Auditório da CONTRAF (R. Líbero Badaró, 158 - Centro - São Paulo/SP) 
Público alvo: Dirigentes sindicais, assessores e demais interessados no tema 
Informações: federação@feteccn.com.br; contrafcut@contrafcut.org.br   

 

 

Seminário Nacional 
“Sistema Financeiro e Sociedade” 

29 de julho de 2016 
Hotel Holiday Inn Parque Anhembi 

Programação 
Painel 1: Transformações no Sistema Financeiro e seus impactos no Mundo do Trabalho 
Luiz Gonzaga Belluzzo 
Ladislau Dowbor 
 
Painel 2:  Novas Ofensivas aos Direitos dos Trabalhadores 
Ricardo Lodi Ribeiro 
Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello 

 
Painel 3: O Brasil que Queremos 
Emir Sader 
Marilena Chauí 
Luis Inácio Lula da Silva (a confirmar) 
 
OBS.: Estão previamente inscritos ao seminário todos os delegados e delegadas à 18ª Conferência 
Nacional dos Bancários. As inscrições serão feitas a partir das Federações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 

Data: 29 a 31 de julho de 2016. 

Local: Hotel Holiday Inn Parque Anhembi:  http://www.holidayanhembi.com.br/ 
Rua Prof. Milton Rodrigues, 100 - São Paulo/SP 
 
Leia mais em: http://www.feteccn.com.br/noticia/bancarios-se-preparam-para-a-18a-conferencia-nacional-
entre-os-dias-29-e-31-de-julho/  

mailto:federação@feteccn.com.br
mailto:contrafcut@contrafcut.org.br
mailto:federação@feteccn.com.br
mailto:contrafcut@contrafcut.org.br
http://www.holidayanhembi.com.br/
http://www.feteccn.com.br/noticia/bancarios-se-preparam-para-a-18a-conferencia-nacional-entre-os-dias-29-e-31-de-julho/
http://www.feteccn.com.br/noticia/bancarios-se-preparam-para-a-18a-conferencia-nacional-entre-os-dias-29-e-31-de-julho/
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Juliano Rodrigues Braga  

Secretário de Assuntos Jurídicos 
 
Sonia Maria Rocha  

Secretária Org. do Ramo Financeiro 
 
Jacy Afonso de Melo 

Secretário de Formação Sindical 
 
Jair Moraes Gomes 

Secretário de Imprensa e Divulgação 
 
Sebastião Tavares de Oliveira 

Secretáriode Relações e Políticas Sindicais 
 
Márcio Ramos Saldanha 

Secretário de Relações Institucionais 
 
Conceição de Maria Costa 

Secretária de Saúde e Condições de Trabalho 
 
Clever Bonfim 

Secretária de Política de Igualdade 
 
Edvaldo Franco Barros 

Secretário de Bancos Privados 
 
André Matias Nepomuceno 

Secretário de Bancos Públicos 
 
Edson Azevedo dos Anjos Gomes 

Secretário de Política Socioambiental 
 
Raul Lídio Pedroso Verão 

Secretário de Cooperativas de Crédito 
 
Maria Aparecida Sousa 

Secretária da Mulher 

 
Rose Lidyane Ramos de Souza 

Secretária da Juventude 
 
Manoel Parreira Matos 

Secretário de Combate ao Racismo 

 
 
 
 
 


