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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 

 
 

Desde 2015, a Frente Brasil Popular vem se constituindo num importante espaço de unidade das forças populares na luta contra o golpe. Um 
processo que denunciou os retrocessos da restauração neoliberal, contribuiu para a formação de milhares de militantes sociais e fortaleceu o 
campo democrático e popular. Em sua primeira reunião após a consumação do golpe sobre a Constituição e o povo brasileiro, a FBP 
reafirmou seu compromisso com a defesa da democracia, da soberania nacional e com os direitos da classe trabalhadora. 
 
Desde já, a Frente Brasil Popular cumprimenta a Presidenta Dilma Rousseff pela sua firmeza e garra na defesa da democracia e de seu 
legítimo mandato. As lutas de massas e a postura da presidenta Dilma foram fundamentais para evitar a legitimação do golpe, tanto no plano 
interno quanto no plano internacional. 
Aproveitamos também para manifestar nossa solidariedade ao ex-presidente Lula que vem sofrendo uma sórdida campanha de perseguição 
política por parte da operação lava jato e da Rede Globo. A presunção da inocência e amplo direito de defesa são conquistas da sociedade 
brasileira que os procuradores de Curitiba extirparam para seletivamente criminalizar a esquerda e suas lideranças. Assim, fortaleceremos os 
atos em solidariedade ao ex-presidente Lula. 
Importante registrar que até aqui travamos o bom combate contra poderosas forças antinacionais e antipopulares posicionadas nos seguintes 
núcleos de poder, com contradições entre si e dificuldades de estabelecer uma direção unificada: 
•             Núcleo do poder econômico:  Apenas 76 mil ricos, sobretudo os banqueiros e rentistas. 
•             Núcleo partidário: PSDB, PMDB, DEM, PPS e PSD 
•             Núcleo ideológico: Rede globo, + setores do MPF + setores da PF + Juiz Sérgio Moro.  Controlam  a operação lava jato e outros 
processos políticos em curso. 
•             Núcleo da ultradireita: Bolsonaro/redes na internet (em torno de 6% da população) para fazer o serviço sujo de ataques às ideias da 
esquerda. 
 
Depois de usurparem o poder executivo, golpeando o legítimo mandato da Presidenta Dilma Rousseff, a marcha golpista adentra numa etapa 
que objetiva aplicar o programa neoliberal. O governo ilegítimo de Michel Temer pretende: 
1.           Aumentar a  exploração  dos trabalhadores retirando direitos históricos: predominância do negociado sobre o legislado, quebra da 
CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), aumento da jornada de trabalho, reforma da previdência, dentre outras. 
2.           Disponibilizar para o grande capital uma parcela maior da mais-valia social recolhida pelo estado (os recursos públicos) e, assim, 
cortar gastos que antes iam para educação, saúde, moradia popular e programas sociais. 
3.           Privatizar das empresas estatais lucrativas: Petrobras, elétricas, Caixa, Portos, etc. 
4.           Viabilizar a apropriação privada dos recursos naturais, que lhes permite uma renda extraordinária futura bem superior a qualquer taxa 
de exploração do trabalho. Por isso, em tempos de crise buscam se apropriar do petróleo, minérios, energia elétrica, água, biodiversidade, etc. 
5.           Abrir mercado do setor de serviços controlados pelo estado, liberar os agrotóxicos, quebra do marco regulatório da internet,  etc. 
6.           Realinhar nossa economia de forma subordinada, às empresas/capital Estadunidenses. 
7.           Reconfigurar a estrutura do Estado para aumentar o controle da burguesia. 
8.           Criminalizar os setores progressistas e as lutas sociais através do poder judiciário, intensificar a ofensiva contra os movimentos 
populares via repressão das polícias, além de campanhas de desmoralização da  esquerda e suas lideranças pela mídia burguesa. 
9.           Aplicar uma política econômica neoliberal que favoreça os lucros do capital financeiro. 
10.         Disseminar os valores neoliberais, anti esquerda, assim como e o conservadorismo, abrindo espaço para o ódio e o preconceito 
contra as mulheres, gays e negros. 
Este é o programa que unifica o grande capital com os interesses geopolíticos do imperialismo estadunidense. 
 
Diante desta ofensiva neoliberal é urgente a organização de uma defensiva estratégica que por um lado defenda os direitos históricos da 
classe trabalhadores. Por outro, construa as condições para viabilizar uma correlação de forças favorável à ofensiva das forças democráticas 
e populares. Este desafio caminha junto com: 
•             A paciente e necessária construção da unidade; 
•             A necessidade de aprofundar a vinculação da FBP com as massas populares através de seu enraizamento e avanço na 
organicidade; 
•             A construção de um programa popular construído com o povo, que apresente soluções para seus problemas estruturais e que 
favoreça a construção da hegemonia política e cultural na sociedade. 
 
Nossa tarefa central é construir um processo de resistência que consiga colocar a classe trabalhadora vinculada aos setores produtivos no 
centro da luta política. Neste sentido, devemos acumular forças para a greve geral. Por isso, a construção da paralisação nacional no dia 22 
de setembro é um desafio para todas as forças democráticas e populares. A combinação de uma agenda de mobilização de rua com uma 
agenda de fabricas é fundamental para viabilizarmos a greve geral e avançarmos para derrubar o governo golpista. 

 
São Paulo, 15 de Setembro de 2016. 

 
 
  

FORA TEMER! 
NENHUM DIREITO A MENOS! 

RUMO À GREVE GERAL! 
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Artigo 

Prova do pudim: qualquer documento que comprove que Lula 
algum dia teve a propriedade do imóvel. A acusação não apresentou 
nenhum, porque "não temos provas, mas temos a convicção". A 
defesa apresentou as provas de que o apartamento tem outro 
proprietário. 
A segunda “acusação” foi a de que a OAS bancou a guarda dos bens 
que Lula acumulou, enquanto presidente. 
Prova do pudim: provar que os bens têm valor monetário para Lula. 
Realidade: são bens da Presidência de República sob guarda do ex-
Presidente. Portanto, inegociáveis. 
A comprovação final seria a investigação das contas do escritório 
Mossak Fonseca, especializado em lavagem de dinheiro. O tríplex em 
questão era de alguém com conta em paraiso fiscal montada pelo 
escritório. Mas, assim que se depararam com uma conta offshore em 
nome da família Marinho, a Lava Jato interrompeu as investigações 
sobre a Mossak Fonseca. Nada mais se disse, nada então vazou. 
Montaram um edifício retórico em cima de uma estrutura de bambu 
com requintes de crueldade, ao indiciar dona Marisa. E agora? 
 

Peça 3 - os desdobramentos políticos 
A insuficiência da acusação cria um enorme problema para o juiz 
Sérgio Moro e o TRF4. 
O envolvimento do juiz com a acusação - fato que afronta qualquer 
norma de direito - foi saudado como sinal de profissionalismo, do juiz 
que sabe o que está acontecendo e impõe mudanças no rumo das 
investigações, quando considera que não estão bem embasadas. 
Moro derrotaria Moro, não aceitando a denúncia? Evidente que não. 
A bomba, então, será transferida para o TRF4. O endosso à acusação 
significará um passo largo em direção ao arbítrio e um tiro no coração 
do argumento de que Moro jamais foi questionado pelos tribunais 
superiores por ser dotado de uma técnica jurídica superior.  Jamais foi 
questionado ou por afinidade política ou por receio do rugir da besta 
das ruas. 
A prova dos 9 será a tramitação dessa denúncia que traz 
desdobramentos complexos para o nosso Xadrez. 
Ela foi atacada pelo PT por razões óbvias; e por blogueiros 
estreitamente ligados ao Gilmar Mendes e José Serra, por razões 
sutis. O grupo de Gilmar se valeu da acusação para enfraquecer a 
Lava Jato, prevenindo eventuais futuras ações contra Serra e Aécio 
Neves. De um lado, festejam mais uma ofensiva midiática contra Lula. 
De outro, celebram a fraqueza penal da acusação. 
Conseguindo emplacar a tese da mediocridade da peça acusatória - 
tarefa facilmente demonstrável - se fortalecerá a reação, quando, em 
um ponto qualquer do futuro, a Lava Jato se dignar a olhar para o 
PSDB. Saliente-se que a peça é vergonhosa, mesmo. 
Mas, por outro lado, poderão prejudicar a estratégia macro, de 
inabilitação de Lula para 2018. Preso por ter cão; preso por não ter 
cão. 
Como pano de fundo, tem-se movimentos tectônicos na política, com 
o quadro partidário começando a ser redesenhado após o terremoto. 
 

Peça 4 - o fator PSDB e a frente do golpe 
A lógica do xadrez é insuficiente para abarcar as múltiplas 
possibilidades que se abrem, pelo fato de haver vários atores aliando-
se taticamente em um momento, entrando em conflito no momento 
seguinte, sem nenhuma coerência ideológica, nem histórico de 
lealdade pessoal. É quebra-pau de saloon de faroeste. O mais 
bonzinho traiu o melhor amigo no dia seguinte ao da sua nomeação. 
A primeira grande confusão são as expectativas de cada ator que se 
uniu para deflagrar o golpe: 
·       A camarilha dos 6, de Temer: apostando em ir além de 2018. 
Para tanto atuará em duas frentes: evitará medidas que possam 
ampliar a impopularidade; jogarão para adiar as eleições de 2018, 
inclusive apostando no endurecimento do regime. E, 
consequentemente, serão gradativamente deserdadas pelo mercado. 
 

 

 

Xadrez dos desdobramentos do Power Point 
Luís Nassif 

 
 
Peça 1 - a luta política global 
Anos atrás, o ex-presidente espanhol Felipe Gonzáles alertou Lula, 
conforme testemunhou o governador do Piauí Wellington Dias: 
-- Lula, prepare-se que eles vão querer te processar, cassar ou prender. Se 
não conseguirem, vão tentar te matar. 
O alerta, com pitadas trágicas, não épara ser ignorado. O próprio Gonzáles 
fora alvo de uma caçada implacável, parceria da mídia com o Ministério 
Público espanhol. Não apenas ele. Trata-se de uma luta política global que 
tem vitimado, uma a uma, as principais lideranças da socialdemocracia 
mundial. No caso brasileiro, de forma mais explícita devido ao baixíssimo 
nível dos principais protagonistas políticos, jurídicos e midiáticos 
envolvidos. 
Por uma questão de realismo, para tentar traçar qualquer cenário futuro é 
importante que sejam consideradas as seguintes premissas: 
1. Não se está definitivamente em um estado democrático de direito. 
Portanto, manifestações de isenção serão a exceção, não a regra. 
2.  A pantomima montada pela Lava Jato de Curitiba é a comprovação 
cabal de que a Procuradoria Geral da República e a Lava Jato são 
personagens de um enredo maior, cujo objetivo final é liquidar com Lula e o 
PT. 
3. A anulação de Lula exige um aumento dos abusos; e esse aumento dos 
abusos poderá despertar a consciência jurídica de setores até agora à 
margem dessa disputa. 
4. Por tudo isso, o sub-show de ontem, em Curitiba, não encerra a 
temporada de caça a Lula e significa uma nova etapa na disputa política. 
Do mesmo molde que o vazamento das conversas de Dilma e  Lula – que 
expôs Rodrigo Janot –, e sua condução coercitiva – que expôs a Lava Jato. 
Agora, obrigará o Judiciário a tomar uma atitude, coibindo o arbítrio, ou 
rasgar a fantasia e assumir-se definitivamente como poder discricionário. 
 

Peça 2 - a acusação 
A peça de acusação leva aos limites da teoria do domínio do fato, 
comprovando definitivamente a orquestração política, da qual o MPF é 
peça central. 
O que faz ela? 
1. Descreve todas as injunções do presidencialismo de coalizão, 
mostrando que as barganhas são fundamentais para a governabilidade. 
2. Depois, lista várias barganhas no governo Lula - entre as quais as 
diretorias da Petrobras - admitindo que eram essenciais para a 
governabilidade. Mas... no caso de Lula a barganha serviu para financiar 
os partidos, para enriquecimento pessoal e para perpetuar o PT no poder. 
Pouco importa os diversos depoimentos sustentando que barganhas com a 
Petrobras existem há décadas. E o maior beneficiário pessoal da corrupção 
foi Lula. 
A prova do pudim é provar que Lula enriqueceu com dinheiro ilícito. Bate 
no tríplex: 
Diz a acusação: Lula visitou o tríplex com o presidente da OAS e com 
dona Marisa. Logo é prova de que é dono do tríplex. 
Diz a defesa: dona Marisa tinha cotas do edifício em questão. O tríplex foi 
oferecido a ela pela OAS. Lula visitou-o com Léo Pinheiro e dona Marisa. 
Não gostou e não ficou com o imóvel. 
Montaram um edifício retórico em cima de uma estrutura de bambu com 
requintes de crueldade, ao indiciar dona Marisa. E agora? 

 

http://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-da-teoria-do-choque-e-do-capitalismo-de-desastre
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·       Os PSDBs: de Aécio e Alckmin em conflito cada vez maior com a 
camarilha dos 6 e entre si. Seu principal líder, o Ministro Gilmar Mendes, 
tem poder de fogo no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), podendo se dar 
por ali o desfecho dos conflitos. José Serra está fora do jogo maior, louco 
para ser abrigado pelo PMDB de Temer, e também tem Gilmar como 
aliado. 
·       Temer equilibra-se entre os dois grupos. É político menor que se 
move por sobrevivência política de curto prazo e precisa ser guiado. 
Antes, o cão-guia era Eduardo Cunha. Agora é Eliseu Padilha e Romero 
Jucá. Se precisar se apoiar no PSDB, aderirá. 
·       O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, começando a se 
entusiasmar com a possibilidade de ser um substituto de Michel Temer, 
caso o “Fora Temer” e os conflitos com o PSDB forcem o TSE a impichá-
lo também. 
·       O PGR Rodrigo Janot, jogando preferencialmente com o PSDB de 
Aécio Neves, mas tendo como objetivo maior a destruição de Lula e do 
PT. Adiará o máximo possível qualquer denúncia contra Aécio. É 
ambicioso e abraça apaixonadamente qualquer causa que lhe garanta 
poder, mesmo que seja totalmente contrária à paixão anterior. 
·       O STF (Supremo Tribunal Federal), preso em suas contradições e 
temores. 
Todas as alternativas abaixo são possíveis, dependendo das 
circunstâncias do momento: 
1.     Uma aliança entre Gilmar-Aécio-Rodrigo Maia-Janot visando 
impugnar Temer a abrir espaço para um governo do PSDB tendo Maia 
como presidente, Gilmar atuando junto ao TSE e Janot junto ao STF, 
tirando da maleta mágica denúncias contra a camarilha. 
2.     Uma aliança entre Gilmar-Temer-PSDB-Janot, com 
recrudescimento político, com o aumento da ofensiva do Ministro da 
Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional com as PMs estaduais 
em torno da figura do inimigo interno. O PGR ampliaria o exercício do 
direito penal do inimigo, tentando conferir algum formalismo legal ao jogo 
e ajudando a dizimar os políticos recalcitrantes. 
3.     Uma aliança Temer-Serra-Renan, esvaziando a camarilha sem abrir 
espaço para o PSDB. 
 

Peça 5 - o fator Lula e PT   
É nesse quadro confuso, de um grupo de poder heterogêneo, sem 
lealdades e sem projeto de poder – a não ser o de leiloar o país – que se 
entende mais facilmente a ofensiva contra Lula. Depois do vexame de 
ontem, a Lava Jato virá com outro inquérito secreto, usando o modelo 
Gilmar Mendes no TSE, pretendendo investigar UMA empresa que 
contratou UMA palestra de Lula. Repito: UMA. A síndrome do Fiat Elba – 
que serviu para condenar Fernando Collor - não os abandona. 
Nos próximos meses haverá mudança drástica no panorama dos 
partidos políticos, especialmente os de esquerda, com o PT dizimado 
pelo “mensalão” e o “petrolão”, e com uma direção incapaz de entender 
os novos tempos e sem a iniciativa de abrir o partido para a renovação, 
sequer para o belo think tank representado pelo Instituto Perseu Abramo. 
Há dois caminhos possíveis: 
1. A manutenção do PT atual, com algum arejamento na direção, 
ambicionando manter o protagonismo de uma frente de esquerda. 
2. A criação de um novo partido, juntando o PT e partidos menores e 
políticos progressistas ainda aninhados no PMDB, PSB e outros. 
O segundo caminho é defendido por lideranças expressivas do PT, como 
o governador do Piauí Wellington Dias. Seria a maneira de arejar o 
partido e permitir a montagem de uma grande frente. 
Se o PT insistir em se colocar à margem, mantendo a gerontocracia que 
o governa, e pretender liderar essa frente de esquerdas, será engolido 
rapidamente por algum novo partido que surgir com esse propósito. 
Por isso mesmo, prepare-se para, dentro de algum tempo, conviver 
possivelmente com uma nova sigla de esquerda. 
Em qualquer quadro, a presença política de Lula é componente central: 
as esquerdas se recompõem sem o PT; mas demorarão muito mais a se 
recompor sem Lula. 
Quem ouviu o discurso de Lula, ontem, saiu com a certeza de que, se o 
deixarem solto, em pouco tempo arregimentará seguidores para a frente 
das esquerdas. Por isso mesmo, seria medida de prudência ficar atento 
aos alertas de Felipe Gonzáles e reforçar a segurança de Lula. 
A política ingressa definitivamente em um novo ciclo e Lula é a única 
liderança nacional sobrevivente desses tempos de terremotos e redes 
sociais 
 
 
http://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-dos-desdobramentos-do-power-
point#.V9tRpHh3lMU.twitter  

 

Para jurista, denúncia contra Lula é uma “ação 
política de exceção” 
 

 
Segundo professor da PUC de São Paulo é grave acusar o ex-
presidente de chefiar uma organização criminosa sem que a 
denúncia lhe impute tal crime 
 
 
Sergio Lírio 

 
Professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e colunista do site 
de CartaCapital, o advogado Pedro Serrano classifica de “ação política de 
exceção” a acusação de que o ex-presidente Lula é o líder supremo de uma 
propinocracia. “Lula foi chamado de chefe de organização criminosa, mas a 
denúncia não lhe imputa o crime de integrar tal organização. É grave”. Para 
Serrano, no Estado democrático de Direito nenhum cidadão pode ser tratado 
como inimigo. 
 
CartaCapital: O que o senhor achou da denúncia da força-tarefa da Lava 

Jato contra o ex-presidente Lula? 
Pedro Serrano: A entrevista dos procuradores tem pontos muito graves. Um 
deles chama muito a atenção. O ex-presidente foi acusado de ser o líder 
supremo de uma organização criminosa. Isso não deveria ocorrer antes de 
qualquer condenação e com amplo direito de defesa. Nenhum agente público, 
mesmo um agente acusador, não pode ir a público fazer essa afirmação sem 
que o processo tenha chegado ao fim. Os procuradores teriam de ser mais 
sensatos e contidos na hora de se expressar. É dever deles garantir a imagem 
pública, a honra e outros direitos fundamentais de um investigado ou réu. Mas 
neste caso foi ainda pior... 
 
CC: Por quê? 
PS: O ex-presidente foi chamado de chefe de organização criminosa sem que 
a denúncia lhe impute o crime de participação em organização criminosa. Nem 
havia essa acusação entre aquelas elencadas. Portanto, trata-se de 
uma afirmação político-partidária do representante do Ministério Público. A 
atuação político-partidária não ocorre apenas quando eu expresso uma opinião 
a favor do partido ou ideologia com a qual simpatizo. Ela acontece também 
quando ataco um partido ou ideologia com a qual antipatizo. 
 
CC: E isso é permitido? 
PS: Fora do exercício profissional, sim. Mas não era o caso ontem. Os 
integrantes do Ministério Público estavam em pleno exercício do dever 
funcional. É muito grave. A honra do ex-presidente foi atingida. A imagem 
política também. E de uma forma motivada, pois, repito, ele não foi denunciado 
por integrar uma organização criminosa. O mais adequado seria o Ministério 
Público pedir publicamente desculpas ao Lula.  
 
CC: Na posse da ministra Carmen Lúcia na presidência do STF, o procurador-

geral, Rodrigo Janot, fez um discurso duro contra os críticos da Lava Jato. 

Disse, entre outras, que a força-tarefa age com isenção. O espetáculo de 
ontem desmente essa tese? 
PS: Os procuradores são relativamente jovens, estão submetidos a intensa 
pressão e podem cometer erros. O Janot tem agora uma grande oportunidade 
de demonstrar essa isenção. Bastaria vir a público pedir desculpas em nome 
do Ministério Público. Não precisa desqualificar a denúncia como um todo, mas 
pedir desculpas pelo fato de se ter imputado uma conduta ilegal a um cidadão 
sem a correspondente denúncia do suposto crime. Se não fizer isso, ficará 
claro o viés político dessa investigação. 
 
CC: O senhor diria que ontem (14/09) foi apresentada uma peça de natureza 

política? 
PS: Creio que sim. Um investigador no Estado democrático de direito só pode 
formar convicção com base em provas, não em hipóteses. Ontem deu-se a 
impressão de uma ação política. E pior, uma ação política de exceção que 
suspende os direitos constitucionais do ex-presidente. Tratam o Lula não como 
cidadão, mas como inimigo. É correto que ele não tenha nenhum privilégio 
perante a lei, mas não se pode tratar ninguém como inimigo do Estado. É um 
princípio elementar da civilização. 
 
http://www.cartacapital.com.br/politica/para-jurista-denuncia-contra-lula-e-uma-
201cacao-politica-de-excecao201d 

 

 
Entrevista 

 

http://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-dos-desdobramentos-do-power-point#.V9tRpHh3lMU.twitter
http://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-dos-desdobramentos-do-power-point#.V9tRpHh3lMU.twitter
http://cartacapital.com.br/colunistas/pedro-estevam-serrano
http://cartacapital.com.br/politica/coletiva-da-lava-jato-e-marcada-por-conteudo-politico
http://cartacapital.com.br/politica/coletiva-da-lava-jato-e-marcada-por-conteudo-politico
http://cartacapital.com.br/politica/lula-e-denunciado-lava-jato
http://cartacapital.com.br/politica/lula-e-denunciado-lava-jato
http://cartacapital.com.br/politica/denuncia-contra-lula-tem-indisfarcavel-cunho-politico-diz-aragao
http://cartacapital.com.br/politica/lava-jato-nao-pode-se-deixar-levar-pela-euforia-diz-ex-pgr
http://www.cartacapital.com.br/politica/para-jurista-denuncia-contra-lula-e-uma-201cacao-politica-de-excecao201d
http://www.cartacapital.com.br/politica/para-jurista-denuncia-contra-lula-e-uma-201cacao-politica-de-excecao201d
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Opinião 

Quando a Justiça vira política, a defesa é 
na política 

 

Fernando Brito 
 

 
 

Acertou em cheio o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva em seu 
pronunciamento em resposta ao comício promovido ontem pela força 
tarefa da Operação Lava jato. 
Porque as acusações que está sofrendo têm natureza política, não 
jurídica, são fiapos retorcidos aos quais que se agarra o Ministério 
Público para fazer o que é, desde o princípio, o objetivo de Moro & 
Cia. 
O cordeiro não enfrentará o lobo com argumentos “técnicos” como o 
de que não pode turvar a água estando rio abaixo, como não pode ter 
sido beneficiado com o recebimento de um apartamento que não 
recebeu. 
A quinquilharia da guarda das caixas de um acervo de bens de que 
ele não pode dispor e tem a obrigação de preservar, sem receber pra 
isso?  
Quer dizer que se Lula alugar duas vagas e deixar as caixas na 
garagem do prédio e sumir uma daquelas jóias oferecidas, estaria 
tudo bem? 
Sobretudo, qual é a vantagem auferida por Lula e em troca de qual 
favorecimento? Em tese, antigamente, não valia supor, em matéria de 
direito penal. 
Em artigo publicado há mais de um ano o Dr. Lênio Streck transcreve 
uma narrativa fabulosa de Leon Tolstoi para provar o absurdo da 
situação: 
 
Um camponês entrou com uma ação contra o carneiro. A raposa 
ocupava naquele momento as funções de juíza. Ela fez comparecer 
na sua presença o mujique e o carneiro. Explicou o caso. 
— Fale, do que reclamas, oh camponês? 
— Veja isso, disse o ele, na outra manhã eu percebi que me faltavam 
duas galinhas; eu não encontrei delas nada além dos ovos e das 
penas, e durante a noite, o carneiro era o único no quintal.  
A raposa, então, interroga o carneiro. O acusado, tremendo rogou 
graça e proteção à juíza. 
— Esta noite, disse ele, eu me encontrava, é verdade, sozinho no 
quintal, mas eu não saberia responder a respeito das galinhas; elas 
me são, aliás, inúteis, pois eu não como carne. Chame todos os 
vizinhos, ajuntou ele, e eles dirão que jamais me tiveram por um 
ladrão.  
A raposa questionou ainda o camponês e o carneiro longamente 
sobre o assunto, e depois ela sentenciou: 
— Toda noite, o carneiro ficou com as galinhas, e como as galinhas 
são muito apetitosas, a ocasião era favorável, eu julgo, segundo a 
minha consciência, que o carneiro não pôde resistir à tentação. Por 
consequência, eu ordeno que se execute o carneiro e que se dê a 
carne ao tribunal e, a pele, ao reclamante”. 
 
A acusação do MP a Lula de ser o “comandante da propinocracia é 
parecida. Não se aponta um ato de favorecimento mandado ou 
praticado por ele. 
 
Mas o juiz é uma raposa e das raposas só o rebanho protege o 
carneiro. 
 
http://www.tijolaco.com.br/blog/quando-justica-vira-politica-defesa-e-
na-politica/ 

Uma ditadura do capital sobre o trabalho 
 
Rupturas com a democracia se dão porque, na democracia, os 
trabalhadores e suas organizações têm melhores condições de se defender, 
de lutar por seus direitos, de garantir seus interesses 
 

Emir Sader 
 

Se fosse para resumir a essência do golpe, se trata de uma ditadura do 
capital sobre o trabalho. A ruptura com a democracia se dá porque, na 
democracia, os trabalhadores e suas organizações têm melhores condições 
de se defender, de lutar por seus direitos, de garantir seus interesses. Na 
ditadura, se criam as melhores condições para intensificar a 
superexploração dos trabalhadores. 
O capitalismo brasileiro se caracterizou, historicamente, pela exploração 
intensa e extensa da força de trabalho. Como é uma burguesia que chegou 
tarde no mercado internacional, quando este já estava constituído, 
controlado pelas grandes potências imperialistas, que se apoderavam dos 
melhores territórios e montaram suas fontes de riqueza, as burguesias 
periféricas, como a brasileira, aprofundou a exploração da força de trabalho 
como forma de baratear os custos e os preços dos seus produtos de 
exportação. Em vez de aumentar a produtividade do trabalho, pela maior 
qualidade tecnológica e organização da produção, se baseou nesses 
mecanismos de superexploração que, por sua vez, achataram o poder de 
consumo do mercado interno de caráter popular e a obrigaram a centrar sua 
acumulação de capital na exportação e no consumo de luxo, isto é, da 
classe media alta e da burguesia. 
Neste século, com governos que ampliaram o mercado interno de consumo 
popular, com ampla distribuição de renda, a margem de superexploração da 
classe trabalhadora diminuiu relativamente, causando desgosto para o 
grande empresariado. Este concentra seus lucros na especulação financeira 
– de que o sistema bancário privado é seu instrumento essencial –, na 
sonegação, nos paraísos fiscais, na exportação (em que a soja tem um 
papel essencial). Seus lucros não dependem do consumo interno de caráter 
popular, por isso nunca se adaptaram ao modelo de desenvolvimento 
econômico com distribuição de renda. Não dirigem seus investimentos para 
produzir o que as amplas camadas populares que passaram a ter poder de 
compra, mas para produtos tecnologicamente sofisticados, de consumo das 
altas esferas do mercado. 
O grande empresariado e os economias neoliberais, que são seus porta-
vozes, alegam que os empresários especulam e sonegam, em vez de 
realizar investimentos produtivos, porque os custos de contratar 
trabalhadores com carteira de trabalho seria muito alto e os impostos 
igualmente elevados. Quando voltam a se apropriar do governo, o primeiro 
que fazem é tratar de baratear a contratação de mão de obra e buscar 
diminuir impostos, além de intensificar a sonegação. 
O aumento da produtividade, historicamente, se deu, quando os empresários 
não puderam mais dispor da força de trabalho em jornadas de dez, 12 ou 14 
horas diárias. Ao terem à sua disposição o trabalhador por oito horas, 
tiveram que intensificar a exploração da mão de obra, melhorando a 
organização da produção e o uso da tecnologia. 
Aqui, os empresários dizem que querem aumentar a produtividade 
aumentando a jornada de trabalho. Um empresário da Fiesp, desses que 
almoça duas horas e meia todo dia na região da Avenida Paulista, gastando 
um dinheirão, disse que uma hora é muito tempo para o trabalhador 
almoçar. Que poderia, segundo ele, como faria o trabalhador norte-
americano (o que é uma mentira mais que contam), comer sanduíche com 
uma mão e manejar a maquina com a outra. Ou uma jornada de 12 horas 
diárias, conforme as necessidades do capital. Isso é aumentar a 
superexploração dos trabalhadores, não tem nada a ver com elevação da 
produtividade do trabalho. 
Um dos eixos econômicos e sociais da ditadura golpista é o de elevar ainda 
mais as condições de exploração da mão de obra. Os outros dois são a 
privatização de todo o patrimônio publico, com as privatizações, e a redução, 
por pelo menos 20 anos, dos recursos para políticas sociais. 
Se trata de uma verdadeira e descarada ditadura do capital sobre o trabalho. 
A luta pela defesa do emprego, dos salários e das conquistas históricas 
conseguidas pela classe trabalhadora, é um dos combates centrais hoje no 
país. Do seu sucesso depende a inviabilização do governo golpista e sua 
derrubada, com o povo brasileiro reconquistando o direito de ser dono dos 
destinos do Brasil. 
 

http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2016/09/uma-ditadura-
do-capita-sobre-o-trabalho-9041.html 

 

http://www.tijolaco.com.br/blog/quando-justica-vira-politica-defesa-e-na-politica/
http://www.tijolaco.com.br/blog/quando-justica-vira-politica-defesa-e-na-politica/
http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2016/09/uma-ditadura-do-capita-sobre-o-trabalho-9041.html
http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2016/09/uma-ditadura-do-capita-sobre-o-trabalho-9041.html
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Sem aumento real não tem acordo. É a resposta dos bancários à intransigência da Fenaban 
 
Bancos mantêm reajuste de 7% com abono de R$ 3.300 na oitava rodada de negociação realizada nesta quinta-feira 15 em São Paulo 
 
Os bancos mais uma vez desrespeitaram os bancários e se recusaram a apresentar uma nova proposta na oitava rodada de negociação com o 
Comando Nacional, realizada em São Paulo nesta quinta-feira 15, décimo dia greve da categoria, que continua se fortalecendo em todo o país. Não 
foi marcada nova rodada de negociação. O Comando Nacional, integrado pela Federação dos Bancários do Centro Norte (Fetec-CUT/CN), orienta 
os sindicatos a ampliarem a greve em todos os estados e no Distrito Federal. 
Pela segunda rodada consecutiva a Fenaban manteve a proposta apresentada no dia 9 de setembro, de reajuste de 7% (2,29 pontos percentuais 
abaixo da inflação) e abono de R$ 3.300 em parcela única, ignorando as reivindicações sobre preservação do emprego e da saúde, melhores 
condições de trabalho e combate às metas abusivas, mais segurança e igualdade de oportunidades. 
“Os bancos insistem na estratégia de reduzir salário em troca de abono, que já tentaram no ano passado e era comum na década de 1990, e que os 
bancários já rejeitaram tanto na campanha de 2015 quanto nas assembleias deste ano. Essa estratégia é nociva para os trabalhadores porque não 
incide sobre 13º, sobre férias, sobre FGTS e principalmente sobre a aposentadoria. Ela impõe redução de salário e por isso não aceitamos”, critica 
José Avelino, presidente da Fetec-CUT/CN e membro do Comando Nacional dos Bancários. 
 
Segundo cálculo do Dieese, com a política de reajustes abaixo da inflação e concessão de abonos durante os dois governos FHC, de 1995 a 2002 
os bancários tiveram perdas salariais de 4,60% nos bancos privados, de 33,53% no Banco do Brasil e de 37,38% na Caixa Econômica Federal. 
 
Diante da intransigência dos bancos, o Comando Nacional orienta os sindicatos intensificarem a mobilização e ampliarem a greve em todo o país, 
que continua crescendo dia a dia. 
De acordo com levantamento da Contraf-CUT, 12.608 agências e 49 centros administrativos foram fechados nesta quinta-feira no Brasil inteiro, um 
aumento de 72% comparado ao dia anterior ou 70% de crescimento em relação ao primeiro dia da paralisação. Nas 12 bases sindicais da 
Federação Centro Norte (Fetec-CUT/CN), pararam 1.687 agências, 99% a mais que no dia 6. Com isso, já são 54% de todas as agências do país 

paralisadas. 
Confira abaixo como foi a paralisação nesta quarta-feira 14  
nas 12 bases sindicais da Fetec-CUT/CN: 

                                         
 
http://www.feteccn.com.br/noticia/sem-aumento-real-nao-tem-acordo-e-a-resposta-dos-bancarios-a-intransigencia-da-fenaban/  

Notícia 
 

http://www.feteccn.com.br/noticia/sem-aumento-real-nao-tem-acordo-e-a-resposta-dos-bancarios-a-intransigencia-da-fenaban/
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Dia 22 de setembro se consolida como “esquenta da greve-geral” e mobiliza 
estados 

Expectativa é de grande adesão à paralisação chamada pela CUT. “Todos nós, trabalhadoras e trabalhadores, temos que estar 
nas ruas", afirma Vagner Freitas 

Igor Carvalho  

 
 

A greve geral se torna mais real a cada semana. A constatação vem do entusiasmo com que a classe trabalhadora tem recebido a ideia nos estados 
brasileiros. Termômetro principal para essa análise é a mobilização construída para o dia 22 de setembro, também conhecido como o “esquenta da 
greve geral.” 

“O diálogo frequente com os sindicatos e as bases têm sido importante para essa construção da greve geral. Dia 22 de setembro, todos nós, 
trabalhadoras e trabalhadores, temos que estar nas ruas, dando um recado para esse governo golpista, dizendo que não vamos tolerar que mexam 
em nossos direitos. Rumo à greve geral”, convocou o presidente nacional da CUT, Vagner Freitas. 

Pedida por grande parte da população, a paralisação da classe trabalhadora visa reafirmar a defesa dos direitos trabalhistas e marcar posição 
contra o golpe político que levou Michel Temer à presidência do Brasil. Dia 22 de setembro carrega o mesmo espírito, como explica Mauro Ruben, 
presidente da CUT-Goiás. 

“Nós não vamos recuar. Na base, as adesões estão crescendo. Em nosso estado, já temos garantidas as paralisações dos trabalhadores ligados à 
Saúde e Educação. Uma plenária, na próxima sexta (16), deve definir a paralisação dos transportes também. Lá em Goiás, conseguimos unidade 
entre todas as Centrais. Ou seja, dia 22 de setembro será um dia importante para a construção da greve geral”, afirmou o dirigente Cutista. 

Adriana Oliveira, presidenta da CUT-Maranhão, acredita que a ideia de uma data que sirva de “esquenta”, ajuda a mobilizar. “Nesse dia, vamos 
intensificar os debates sobre os desmandos desse governo, falar sobre os direitos que podemos perder e os ataques que vamos sofrer. Lá no nosso 
estado, vai todo mundo parar pela manhã, e à tarde faremos um grande ato na praça Marechal Deodoro.” 

A lista de prejuízos que podem ser causados pela gestão de Michel Temer deve ser utilizada na conversa com as bases, explica Beatriz Cerqueira, 
presidenta da CUT-Minas Gerais. “Querem desmontar o SUS, acabar com a CLT, impor o negociado sobre legislado, promover uma reforma da 
Previdência que prejudica a trabalhadora e o trabalhador. São diversos ataques e a classe trabalhadora precisa estar ciente. Após dia 22, vamos 
estar mais fortes ainda para a greve geral”, finalizou. 

Em São Paulo, a expectativa é de uma grande paralisação, com o envolvimento de diversos setores. “Nós esperamos uma grande mobilização para 
dia 22 de setembro, em especial no setor público, onde temos ao menos cinco grandes sindicatos que já aderiram e vão cruzar os braços. O setor 
metalúrgico também já confirmou que irá parar dia 22. Ou seja, vamos ter um dia intenso”, afirmou Douglas Izzo, presidente da CUT-São Paulo, 
reforçando que o movimento pode crescer, já que uma plenária chamada pelos trabalhadores do setor de transportes para decidir sobre a adesão 
ao “esquenta” ocorrerá na próxima sexta-feira (16).   

http://www.cut.org.br/noticias/dia-22-de-setembro-se-consolida-como-esquenta-da-greve-geral-e-mobiliza-estados-4799/  

 

http://www.cut.org.br/noticias/dia-22-de-setembro-se-consolida-como-esquenta-da-greve-geral-e-mobiliza-estados-4799/
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Ministro do STF reforça prevalência do negociado sobre o legislado em causa trabalhista 
 
Bárbara Pombo e Guilherme Pimenta 

 

Em  meio a propostas de reforma trabalhista ventiladas pelo governo Michel Temer, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
determinou que um acordo coletivo firmado entre sindicato e empresa prevaleça sobre uma regra da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Na decisão publicada nesta terça-feira (13/9), o ministro do Supremo reformou acordão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que havia derrubado 
acordo coletivo por entender que os termos acordados iriam contra regras previstas na legislação trabalhista. Para a Corte do trabalho, a supressão 
da verba “atenta” contra os preceitos constitucionais de garantia às condições mínimas de proteção ao trabalho. 

 
Leia a decisão: http://d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/09/STF-acordo.pdf  

 
O caso 
 
No caso concreto, a Usina Central Olho D’agua S/A e os Sindicato de Trabalhadores Rurais de seis municípios negociaram a supressão dos 
pagamentos de horas in itinere, que são pagas pela empresa quando não existe transporte público regular no trajeto entre a casa do empregado e o 
local do trabalho. Em substituição ao pagamento da verba, empresa e sindicato negociaram que os cortadores de cana receberiam cesta básica 
durante a entressafra, seguro de vida e acidentes além do obrigatório e sem custo para o empregado, pagamento do abono anual aos trabalhadores 
com ganho mensal superior a dois salários-mínimos, pagamento do salário-família além do limite legal, fornecimento de repositor energético e adoção 
de tabela progressiva de produção além da prevista na Convenção Coletiva. 
“Os trabalhadores são transportados por vans, mas o cálculo das horasin itinere era dificultado porque são vários empregados – alguns moram há 20 
minutos do serviço, outros há quatro horas. Por isso, a empresa e o sindicato acordaram substituir a verba por outras vantagens”, afirma o advogado 
da empresa, Mauricio de Figueiredo Corrêa da Veiga. A usina é situada em Pernambuco, quase na divisa com o Estado de Piauí. 
As horas in itinere tem natureza salarial, e são consideradas uma espécie de hora extra. A verba está prevista no artigo 58, § 2o da CLT, segundo o 
qual “o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na 
jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução”. 
Segundo advogados e especialistas em direito do trabalho, o TST nunca admitiu supressão integral das horas in itinere. A Corte, afirmam, autorizava 
apenas a negociação sobre 50% da verba – a outra metade deveria ficar intocada. 
“A decisão do Supremo traz um paradigma bastante distinto em relação ao que o TST vinha decidindo”, afirma Ricardo Calcini, assessor no Tribunal 
Regional do Trabalho de São Paulo. 
“O STF reconheceu que as verbas podem ser transacionadas. Quem vai avaliar se a compensação com outras vantagens é pertinente é o sindicato. 
Por isso, os trabalhadores devem devem ter maturidade e discernimento para escolherem bem seus representantes”, afirma Corrêa da Veiga. 
 
Autonomia  
 
A decisão do ministro Teori é baseada no julgamento da repercussão geral RE 590.415, julgado em maio de 2015. Na ocasião, a Corte fixou a tese de 
que “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa 
incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado 
expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais”. 
Para o ministro, a decisão do TST no caso vai na contramão da decisão do Supremo que, segundo ele, “conferiu especial relevância ao princípio da 
autonomia da vontade no âmbito do direito coletivo do trabalho”. 
Segundo Teori, o STF reconheceu que a Constituição prestigiou a autonomia coletiva da vontade como forma de o trabalhador contribuir para a 
formulação das normas que regerão a sua própria vida, inclusive no trabalho (artigo 7o, inciso XXVI, CF). Fixou ainda que o trabalhador não está em 
condição de hipossuficiente quando representado pelo sindicato. 
“Ainda que o acordo coletivo de trabalho tenha afastado direito assegurado aos trabalhadores pela CLT, concedeu- lhe outras vantagens com vistas a 
compensar essa supressão. Ademais, a validade da votação da Assembleia Geral que deliberou pela celebração do acordo coletivo de trabalho não 
foi rechaçada nesta demanda, razão pela qual se deve presumir legítima a manifestação de vontade proferida pela entidade sindical”, afirmou o 
ministro, na decisão. 
 
Anamatra 
 
Ao JOTA, o presidente da Associação Nacional dos Juízes do Trabalho (Anamatra), Germano Siqueira, afirmou que vê com “preocupação muito 
grande” decisões em que o negociado prevalece sobre o legislado. 
“Com todo respeito ao ministro do STF, mas o negociado só pode valer sobre o legislado quando for para avançar, e não regredir direitos”, criticou. 
Ele disse que, por ser uma decisão monocrática, a Justiça do Trabalho ainda não é obrigada a seguir a jurisprudência do Supremo. “Ao menos que o 
caso seja decidido em repercussão geral, após o trânsito em julgado, e virar súmula vinculante”, explicou Germano. 
O magistrado declarou que no atual momento, em que uma reforma trabalhista é discutida e deve ser enviada pelo governo Temer ao Congresso 
Nacional em dezembro, é de “extrema importância” que o Supremo decida questões trabalhistas, como previsto na pauta desta semana. 
 
http://jota.uol.com.br/ministro-stf-reforca-prevalencia-negociado-sobre-o-legislado-em-causa-trabalhista 

 

 

Notícia 
 

http://d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/09/STF-acordo.pdf
http://d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/09/STF-acordo.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://jota.uol.com.br/ministro-stf-reforca-prevalencia-negociado-sobre-o-legislado-em-causa-trabalhista
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O 22º Curso Anual do NPC acontecerá nos dias 16, 17, 18 e 
19 de novembro de 2016. O valor permanecerá o mesmo do 
ano passado: R$ 1490,00 com hospedagem e R$ 890,00 sem 
hospedagem. 
As inscrições já estão abertas. Baixe  ficha de inscrição no 
link 
http://nucleopiratininga.org.br/curso2016/2016/09/10/inscricoes-
abertas-para-o-22o-curso-anual-de-comunicacao-do-npc/  e 
envie para o e-mail npiratininga@piratininga.org.br. Até 10 de 
setembro as inscrições têm 10% de desconto. Sua 
hospedagem está garantida do dia 16 às 12h até o dia 20 às 
12h. 
Clique http://nucleopiratininga.org.br/wp-
content/uploads/2016/07/folderNPC-gr%C3%A1fica.pdf  e 
confira a programação 

Acontecendo 

 

 

  

 
http://www.clacso.org/red_de_posgrados/ 
ELAP_DerechosHumanos_EstudiosCriticosdel
Derecho.php?s=4&idioma=  

 

SUS É DEMOCRACIA 
 
A Lei Orgânica da Saúde (Lei 
8.080/1990), instituída em 19 de 
setembro de 1990, regula as ações 
e serviços de saúde em todo o 
território nacional e estabelece, 
entre outras coisas, os princípios, 
as diretrizes e os objetivos 
do #SUS. 
#CNS #SUSéDemocracia #CorteZe
ro 

 

Gênero e trabalho no Brasil e na França 
Perspectivas interseccionais 
Capitalismo, machismo e racismo andam de mãos dadas, 
tanto no centro quanto na periferia do sistema. É na difícil 
e incontornável tarefa de captar as articulações entre 
essas opressões cruzadas que este livro oferece uma 
contribuição fundamental. 
Fruto do intercâmbio científico entre França e Brasil e 
organizado por uma equipe interdisciplinar liderada pelas 
pesquisadoras Alice Rangel de Paiva Abreu, Helena Hirata 
e Maria Rosa Lombardi, o Gênero e trabalho no Brasil e na 
França: perspectivas interseccionais  atualiza o debate 
contemporâneo sobre a desigualdade de gênero ao 
abordar as complexas relações entre trabalho, cuidado e 
políticas sociais. 

 
 

 

  

Documentário aborda empoderamento da mulher sertaneja pelo Bolsa Família 
 

 

Idealizado por três jovens jornalistas, o documentário Libertar – Relatos de Guaribanas do 
Bolsa Família,  conta a história de 5 mulheres da cidade de Guaribas, no Piauí, que no início 
dos anos 2000 apresentava um dos menores índices de IDH do Brasil e que, em 2003, deu 
início ao programa de distribuição de renda. 
Em um filme de cerca de 25 minutos, as beneficiárias do Bolsa Família esclarecem a 
necessidade e as melhorias que a iniciativa proporcionou para suas vidas e de suas famílias, 
garantindo mínimas condições de alimentação e estrutura financeira para os estudos de seus 
filhos. Por meio de relatos intimistas, as mulheres retratam as mudanças que o programa trouxe 
para elas, que agora, com uma quantia mensal, podem alcançar uma estrutura básica e, enfim, 
começar a sonhar com uma herança para seus filhos: o estudo.  

Nomes dos realizadores: Catharina Obeid, Manuela Rached e Renato Bonfim 
 
Link do documentário: https://www.youtube.com/watch?v=RTSXuuSeNVO  

 

 

 
O DIEESE divulga a Nota 
Técnica 161 - PEC 241/2016: 
o novo regime fiscal e seus 
possíveis impactos. O estudo 
descreve e analisa a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 241/2016, que 
pretende estabelecer um novo 
regime fiscal e impor limites 
aos gastos da despesa 
primária da União, e o 
anúncio da nova meta fiscal 
para 2016. 
http://www.dieese.org.br/notat
ecnica/2016/notaTec161novo
RegimeFiscal.pdf  

 

http://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2016/07/FICHA-DE-INSCRI%C3%87%C3%83O-22%C2%BA-CURSO-ANUAL-DO-NPC.doc
http://nucleopiratininga.org.br/curso2016/2016/09/10/inscricoes-abertas-para-o-22o-curso-anual-de-comunicacao-do-npc/
http://nucleopiratininga.org.br/curso2016/2016/09/10/inscricoes-abertas-para-o-22o-curso-anual-de-comunicacao-do-npc/
http://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2016/07/folderNPC-gr%C3%A1fica.pdf
http://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2016/07/folderNPC-gr%C3%A1fica.pdf
http://www.clacso.org/red_de_posgrados/ELAP_DerechosHumanos_EstudiosCriticosdelDerecho.php?s=4&idioma=
http://www.clacso.org/red_de_posgrados/ELAP_DerechosHumanos_EstudiosCriticosdelDerecho.php?s=4&idioma=
http://www.clacso.org/red_de_posgrados/ELAP_DerechosHumanos_EstudiosCriticosdelDerecho.php?s=4&idioma=
http://www.clacso.org/red_de_posgrados/ELAP_DerechosHumanos_EstudiosCriticosdelDerecho.php?s=4&idioma=
https://www.facebook.com/ConselhoNacionalSaude/photos/a.462877690403121.107630.462856057071951/1297781773579371/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/sus?source=feed_text&story_id=10202456816497081
https://www.facebook.com/hashtag/cns?source=feed_text&story_id=10202456816497081
https://www.facebook.com/hashtag/sus%C3%A9democracia?source=feed_text&story_id=10202456816497081
https://www.facebook.com/hashtag/cortezero?source=feed_text&story_id=10202456816497081
https://www.facebook.com/hashtag/cortezero?source=feed_text&story_id=10202456816497081
http://brasileiros.com.br/wp-content/uploads/2016/09/BeFunky-Collage1-e1473694684133.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RTSXuuSeNVO
http://www.dieese.org.br/notatecnica/2016/notaTec160demografia.pdf
http://www.dieese.org.br/notatecnica/2016/notaTec160demografia.pdf
http://www.dieese.org.br/notatecnica/2016/notaTec160demografia.pdf
http://www.dieese.org.br/notatecnica/2016/notaTec160demografia.pdf
http://www.dieese.org.br/notatecnica/2016/notaTec161novoRegimeFiscal.pdf
http://www.dieese.org.br/notatecnica/2016/notaTec161novoRegimeFiscal.pdf
http://www.dieese.org.br/notatecnica/2016/notaTec161novoRegimeFiscal.pdf
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O que é Tuxaua? 
 
Tuxaua é um termo indígena cujo significado varia 
conforme a tribo. Entre os sateré–mawé, por exemplo, o 
grau de influência política de um tuxaua oscila segundo 
inúmeros critérios, como seu conhecimento sobre o 
tempo dos antigos (história e mitologia de sua gente), 
sua capacidade como orador, seu grau de generosidade, 
sua habilidade para conduzir os problemas internos de 
sua comunidade e a tônica de suas relações com os 
agentes da sociedade, como patrões e políticos locais. 
 
Tuxaua, também é sinônimo daquele que observa, 
articula,  fomenta e motiva as capacidades pessoais e 
coletivas de seu povo.  
 
A liderança do Tuxaua se caracteriza pela forma 
consensual como é exercida. É antes de tudo um 
articulador das intenções do grupo e coordenador das 
atividades. Portanto, tem que conviver e administrar as 
outras instâncias de liderança que coexistem em seu 
espaço de vida e atuação. É, então, o articulador e 
mobilizador das pessoas as quais lidera e representa. 
 
Tuxaua foi escolhido como nome deste Boletim para 
homenagear a população indígena, presente e 
representativa no Centro-norte do Brasil e que tanto tem 
a nos ensinar sobre organização, respeito mútuo, 
liderança e articulação de ações. 
 
O Boletim tem por objetivo estimular o debate, socializar 
informações e agendas, especialmente as de formação, 
dos sindicatos filiados à FETEC-CN/CUT. 
 


