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Agradecemos aos 3.942 eleitores que foram às urnas fortalecer o Sintufrj. 
Por apenas 44 votos de diferença, as chapas 2 e 3 irão ao segundo turno.
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Em tempos de golpes, vitória da democracia
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DOIS PONTOS

2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres
Vaias e discursos críticos marcam a abertura oficial do evento. Ministro da Saúde foi recebido 
de costas pelas participantes, que deixaram a plenária quando ele começou a falar

As participantes de 2ª Con-
ferência Nacional de Saúde das 
Mulheres mostraram, na noite 
de quinta-feira, 17, que os des-
montes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) seriam denuncia-
dos ao longo do encontro, que 
ocorreu em Brasília de 17 a 20 
de agosto. Aos gritos de “golpis-
ta” e “Ricardo sai da mesa”, o 
atual ministro da Saúde, Ricar-
do Barros (PP-PR), foi escorra-
çado pelas mais de mil mulheres 
que estavam presentes na plená-
ria por ocasião da abertura ofi-
cial da atividade.

Enquanto apresentava o Po-
werPoint com imagens da pri-
meira dama para ilustrar sua 
gestão, Barros teve a voz abafada 
pelas palavras de ordem críticas 
ao desmonte da saúde pública e 
à crise em que o país se encontra, 
aprofundada pelas reformas pro-
movidas pelo governo ao qual o 
titular da pasta representa. 

Ao não se constranger com 
as manifestações contrárias e 
prosseguir com o discurso, as 
mulheres abandonaram a ple-
nária e deixaram o empresário 
falando sozinho. Todas retorna-
ram aos gritos de "Pisa ligeiro, 

DE MÃOS dadas, as mulheres desenharam o símbolo do SUS

Foto: Internet

Informes sobre ações coletivas
Atendendo à solicitação da Di-

reção do SINTUFRJ, a Assessoria Ju-
rídica da entidade, sem adentrar ao 
debate sobre o conteúdo de comen-
tários acerca da atuação e estraté-
gia, reafirmando seu compromisso 
com os membros da categoria para 
defesa e manutenção das conquis-
tas obtidas ao longo dos últimos 23 
anos, vem esclarecer o seguinte:

 
3,17% – A diretoria do Sintu-

frj consultou a assessoria jurídica 
acerca de informações circuladas 
através de redes sociais, sobre a 
existência de valores disponíveis 
para saques referentes ao passivo 
de 3,17%. Nas notícias desencontra-
das foram visualizadas inclusive, a 
imagem de uma tela do Portal de 
Serviços do Servidor que acusaria o 
registro de um passivo e um apon-
tamento de pagamento encerrado 
em 2007 por alvará/precatório. Na 

verdade, a informação disponibili-
zada ao servidor é precária e induz 
o servidor a erro notad¬amente 
nestes momentos de crise.  Assim, 
é necessário esclarecer que todos os 
servidores, aposentados e pensionis-
tas que participam da ação coleti-
va do SINTUFRJ, bem como todos 
aqueles que optaram pelo ajuiza-
mento de demanda individualizada 
de cumprimento de sentença, so-
mente receberão valores decorren-
tes de passivo através de Precatórios 
ou Requisição de Pequeno Valor, o 
único mecanismo estabelecido na 
Constituição para pagamento de 
dívidas judiciais. O SINTUFRJ, atra-
vés de seu departamento de gestão 
de processos, vem comunicando 
os beneficiários de ações individu-
alizadas de 3,17% que já tiveram 
liberados os respectivos pagamen-
tos, sendo estas pessoas orientadas 
acerca das providencias para levan-

tamento. Sendo importante a ma-
nutenção de cadastro atualizado 
junto ao SINTUFRJ.

 
Plano Verão – A UFRJ, por de-

cisão de sua Reitoria, atendendo a 
demanda do SINTUFRJ, no exercí-
cio pleno da Autonomia Universi-
tária estabelecida no artigo 207 da 
Constituição Federal reconheceu, 
em agosto de 1994, direito da ca-
tegoria estabelecido em Sumula do 
Tribunal Superior do Trabalho. Ao 
longo dos anos, o Governo Federal 
promoveu diversas investidas para 
a sua supressão, sendo que, por úl-
timo se teve a notícia da abertura de 
procedimentos administrativos in-
dividuais em face dos beneficiários 
para garantia do devido processo 
legal, contraditório e ampla defesa, 
com vistas a discussão sobre sua 
regularidade. Recentemente, são 
ouvidas novas notícias advindas 

da administração da Universida-
de acerca de mais uma tentativa 
de agressão à um direito que já se 
tem por consolidado no patrimônio 
jurídico dos trabalhadores da UFRJ, 
estando a assessoria jurídica do 
SINTUFRJ atenta aos acontecimen-
tos, monitorando o desenvolvimen-
to desta nova investida, e vigilante 
para adotar as medidas que vissem 
impedir mais esta arbitrariedade.

28,86% – O ato arbitrário e 
ilegal cometido pelo Secretário de 
Gestão de Pessoas do Planejamen-
to, vem sendo combatido desde o 
dia em que a entidade tomou co-
nhecimento da ameaça de corte. A 
ação do SINTUFRJ, diferentemen-
te de outras tantas no país, além de 
ser coletiva, transitou em julgado 
com a manutenção do pagamento 
integral do valor do reajuste, sem 
qualquer compensação. O Gover-

no Federal nunca aceitou o resul-
tado e agora na “gestão Temer” 
considerando as cifras incidentes 
sobre a folha de pagamento da 
UFRJ implementou de forma abu-
siva e ilegal este corte, que fere o 
direito dos beneficiários da ação, 
que vinha sendo pago de forma 
correta e de acordo com a juris-
prudência do Superior Tribunal 
de Justiça. O SINTUFRJ ao longo 
dos últimos 5 meses, então, pro-
moveu iniciativas judiciais visan-
do a restauração do pagamento, 
pendente de apreciação judicial. 
Tais pedidos não tiveram decisões 
proferidas, em que pese a constan-
te intervenção da assessoria nos 
respectivos gabinetes de juízes e 
desembargadores, e, qualquer no-
vidade será imediatamente divul-
gada para a categoria.

André Viz Advogado

Pisa ligeiro", em fileira, assim 
que Barros deixou a mesa de 
abertura.

Com o tema "Saúde das Mu-
lheres: desafios para a integra-
lidade com equidade", as falas 
que antecederam o represen-
tante do governo ilegítimo rea-
firmaram que a luta de décadas 
para consolidar uma política de 
saúde estará presente ao longo 
de toda a conferência. Para o 
presidente do Conselho Nacional 
de Saúde, Ronald Ferreira, essa 
agenda trará muita energia para 
iluminar os momentos obscuros 
em que a nação vive nos dias de 
hoje. “Não é à toa que democra-
cia é um substantivo feminino e, 
portanto, trará esperança para 
todos nós”, disse.

Durante a Conferência, que 
ocorreu 31 anos após a primeira 
edição, foram discutidas propos-
tas elaboradas nas etapas muni-
cipais, estaduais e livres. Para a 
secretária nacional da Saúde do 
Trabalhador da CUT, Madalena 
Margarida, essa conferência tem 
um caráter diferenciado das ou-
tras: é a segunda que ocorre após 
três décadas de resistência e lutas. 
“Nesse momento, a nossa expec-

tativa é de resistência em defesa 
do SUS e da saúde das mulheres, 
porque num momento de crise 
como este a gente sabe que os 
impactos serão primeiramente 
sentidos nessa área”, avaliou.

A dirigente explicou que a 2ª 
Conferência Nacional de Saúde 
das Mulheres foi precedida de 
encontros municipais e estaduais 
desde o início de 2016, portanto 
ao longo do processo do golpe 

de Estado. Madalena esclareceu, 
ainda, que a CUT está fazendo o 
debate sobre os cortes do SUS des-
de o início deste processo. 

Abertura paralela
Duas horas antes da abertu-

ra oficial, que já contava com 
a confirmação da presença do 
ministro da Saúde, a CUT, em 
conjunto com outras centrais 
e movimentos sociais, realizou 

manifestação na Esplanada dos 
Ministérios para protestar con-
tra a participação de Barros na 
agenda e criticar o uso político 
da pasta que o ministro vem fa-
zendo enquanto gestor.

De mãos dadas, represen-
tando união e solidariedade, as 
mulheres desenharam o símbolo 
do SUS, mostrando que não será 
fácil passar por cima de anos de 
luta e resistência.
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Após vários adiamentos, o governo 
golpista anunciou, no dia 15 de agosto, 
o tamanho da sua incompetência: vai 
aumentar a meta para o déficit fiscal 
de 2017 de R$ 139 bilhões para R$ 159 
bilhões. A previsão para 2018 também 
subiu de R$ 129 bilhões para R$ 159 
bilhões. E para 2019, aumentou de R$ 
65 bilhões para R$ 139 bilhões. Tam-
bém houve adiamento da perspectiva 
de superávit nas contas do governo de 
2020 para 2021. 

Junto com o anúncio do rombo, o 
governo anunciou uma série de ataques 
ao funcionalismo federal: os salários dos 
trabalhadores do serviço público federal 
serão congelados por um ano. À revelia 
da lei, Michel Temer decidiu suspender 
o reajuste salarial a que teriam direito 
em janeiro de 2018 diversas categorias 
profissionais da União. 

Além disso, irá aumentar a contri-
buição previdenciária desses servidores, 
que, pela reforma da Previdência, deverá 
subir de 11% para 14%; limitou para 
quem tem ensino superior um teto ini-
cial de R$ 5 mil, e vai eliminar 60 mil 
vagas que estão em aberto, para “eco-
nomizar” R$ 7,9 bilhões e aprofundar 
o desmonte do Estado brasileiro. 

Sindicalistas reagem
Para o presidente da CUT nacional, 

Vagner Freitas, o rombo é uma demons-
tração de “má-fé e incompetência”. 
Segundo o presidente da Confederação 
dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB), 
João Domingos, a pontaria que se volta 
para os funcionários públicos federais 
atinge em cheio a população mais pobre 
e desmantela o mercado consumidor 
interno. A previsão é que mais de 200 mil 
trabalhadores sejam atingidos pela me-
dida, entre eles peritos do INSS, auditores 

Golpista aumenta rombo para R$ 159 bilhões 
e amplia o desmonte do Estado brasileiro

Em nota oficial, a presidenta legitimamente 
eleita, Dilma Rousseff, lembrou que, antes 
do golpe, os valores do déficit anunciados por 
seu governo – bem abaixo dos praticados por 
Temer – seriam cobertos com a redução de 
desonerações, recriação da CPMF e corte de 
gastos não prioritários. “Após o golpe, a dupla 
Temer-Meirelles (Henrique Meirelles, ministro 
da Fazenda), apoiada pelo ‘pato amarelo’ (em-
presários ligados à Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo  – Fiesp), que não queria 
saber da CPMF por onerar os mais ricos, inflou 
a previsão de déficit para R$ 170 bi, em 2016”, 
criticou Dilma.

Ela alerta que a política de Temer e do minis-
tro da Fazenda vai levar à “paralisia a máquina 
federal e à depressão a atividade produtiva”.

Íntegra da nota “A fraude da meta fiscal”
“Antes do golpe, meu governo previa déficit 

de R$ 124 bi para 2016 e de R$ 58 bilhões para 
2017, que seriam cobertos com redução de 
desonerações, a recriação da CPMF e corte de 
gastos não prioritários.

Após o golpe, a dupla Temer-Meirelles, 
apoiada pelo “pato amarelo”, que não queria 
saber da CPMF por onerar os mais ricos, inflou 
previsão de déficit para R$ 170 bi, em 2016 e R$ 
139 bi, em 2017.

Os golpistas calculavam ganhar uma grande 
folga para facilmente cumprir a meta e, com isso, 
fazer a população acreditar numa competência 
que eles não tinham.

Eis que a verdade vem à tona e se descobre 
que nem mesmo a meta de déficit de R$ 139 bi 
eles conseguirão cumprir. Agora, querem ampliar 
o rombo para R$ 159 bi. Mas não vão parar por 
aí. Com mão de gato, aumentarão o déficit, no 
Congresso, para R$ 170 bi.

Juntam a fome com a vontade de comer, pois 
os parlamentares que apoiam o governo golpista 
vão ajudar a aumentar ainda mais o rombo.

Querem mais dinheiro para emendas, en-
quanto as despesas para educação estão menores 
do que em 2015 e os investimentos em valores 
menores do que em 2010.

O que já era mentira, virou escândalo. O que 
era abuso, virou catástrofe. O que era esperteza, 
virou caos nas contas públicas.

O resultado será a paralisia da máquina 
federal e a depressão da atividade produtiva. 
Ou seja: mais estagnação econômica e menos 
serviço público para quem precisa.”

“Temer vai levar à paralisia a 
máquina federal e à depressão a 
atividade produtiva”

do Trabalho, docentes das universidades 
e institutos federais, auditores da Receita 
Federal e polícia rodoviária.  

“É uma arbitrariedade. O governo fez 
uma escolha: não quer governar para o 
povo, que governar para o capital. É Es-
tado mínimo governando para o capital”, 
ressaltou Pascoal Carneiro, secretário de 
Previdência e Aposentados da Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB). 

Governo do capital
Antônio Augusto Queiroz, jornalista e 

consultor do Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (Diap), disse 
que o corte “dramático” vai desestimular 
o ingresso de bons servidores, além de 
piorar a prestação de serviços.

“Depois de dar anistia para ruralistas, 
liberar emendas para sua base, tudo com 
dinheiro público, o governo anuncia um 
corte dramático de despesas nos serviços 
públicos que atendem a população mais 
necessitada. Opta pelo mercado finan-
ceiro em detrimento do atendimento 
público”, disse. 

 Desmonte do Estado 
“O que está sendo feito é um verdadei-

ro desmonte do aparelho do Estado com 
a proibição de qualquer concurso, com 
a negação da correção de um salário que 
tem natureza alimentar, ou seja, é usado 
para consumo e não para investimento”, 
esclareceu o consultor do Diap.

O desmonte vem atingindo o serviço 
de benefícios do INSS, denunciou Pascoal. 
“O governo tem realizado ações para es-
vaziar a prestação de serviços que concede 
auxílio-benefício, doença ocupacional e 
também doenças comuns”. 

Segundo ele, 573 mil trabalhadores 
que possuíam algum benefício tiveram 

alta com base em um pente-fino do governo 
onde não se conhece os critérios. Pascoal 
afirmou que essa tem sido uma queixa 
recebida com frequência pela CTB. 

“Atualmente, foi estabelecido que nem 
há a necessidade de o beneficiário passar 
pelo médico-perito. Se não comparecer, já 
perde o benefício”.

Ele prevê um agravamento neste serviço 
se houver paralisação, porque só quem pode 
conceder esse benefício ao trabalhador 
atualmente é o médico-perito. “Quem vai 
ser penalizada é a população, e é isso que 
o governo quer. Ele maltrata o servidor 
público e também a população”, enfatizou 
Pascoal.

Descumprindo a legislação
Queiroz afirmou que nem os militares 

nem o governo de Fernando Collor, este 
marcado por forte ataque aos trabalhado-
res do setor público, ousaram suspender 
uma lei.

“O governo Temer faz um discurso 
que defende a segurança jurídica, o direito 
adquirido e vai lá e se recusa a cumprir 
uma lei já aprovada e em pleno vigor para 
atender aos caprichos do mercado. Se faz 
isso com o servidor, poderá fazer com outro 
setor que tenha relação com o Estado”, 
alertou Queiroz.

Apelar para o Judiciário pode ser um 
caminho para os trabalhadores do serviço 
público, disse Queiroz. Ele se referiu à Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
4013/2016 julgada procedente pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF) em março do 
ano passado. A decisão do STF reconheceu o 
direito adquirido de reajustes dos servidores 
públicos do Tocantins e anulou leis esta-
duais que congelavam o salário daqueles 
trabalhadores.

Com a CUT nacional,
Portal Vermelho e Agências 
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“Vem votar, companheiro(a)!”
Durante três dias –15, 
16 e 17 de agosto – os 
técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ 
sindicalizados ao 
Sintufrj foram às urnas 
votar para a direção da 
entidade e para 
compor o 
Conselho Fiscal. 
Três chapas disputaram 
a preferência da 
categoria no primeiro 
turno do pleito: Chapa 
1 (Frente de Oposição, 
para mudar o Sintufrj), 
Chapa 2 (É hora de 
ressignifi car. Nenhum 
direito a menos) e 
Chapa 3 (Unidade 
na Luta! O Sindicato 
Somos nós!). 
A movimentação de 
mesários, integrantes e 
apoiadores das chapas 
agitou o cotidiano dos 
centros e unidades 
acadêmicas nas 55 
seções de votação 
espalhadas pela 
Cidade Universitária 
(Fundão), campus 
da Praia Vermelha, 
unidades isoladas e 
os campi de Macaé e 
Xerém. Embora fosse 
acirrada a disputa pelo 
voto dos trabalhadores, 
por onde passou a 
equipe do Jornal do 
Sintufrj o clima era de 
serenidade.  

Opinião dos eleitores
“Tem que participar com 

certeza. A gente tem que lutar 
por nossos direitos, e esta é mais 
uma oportunidade. Estamos sen-
do massacrados, e é hora de ir às 
urnas para nos fortalecer”, disse a 
técnica em enfermagem do Centro 
Cirúrgico do HU Márcia Maia.

“Por que votar? A gente tem 
que se manifestar. A eleição é um 
direito, e a gente tem que exercê-
-lo para construir um sindicato 
forte. E a participação é a base de 
tudo. Sem participação não tem 

legitimidade”, avalia o assistente em 
administração, que há 10 anos atua 
no Serviço de Material Esterilizado 
do HU, Carlos Rocha. 

 “É importante manter a catego-
ria, lutar pelos nossos direitos. Se não 
tem participação, não tem como o 
sindicato fi car forte”, opinou Ivanil-
son Pedro da Silva, contramestre da 
cozinha do HU.  

“Volto já”
Na maioria das seções, o primei-

ro dia de votação foi fraco.  Muitos 

companheiros driblavam os convites 
para ir votar com desculpas do tipo: 
“Eu esqueci o documento. Daqui a 
pouco eu volto”.  A expectativa é que 
isso não ocorra neste segundo turno 
da eleição. 

“Além de campanha para a 
própria chapa, os candidatos estão 
convocando os companheiros para 
participar da eleição. A divulgação 
da eleição foi feita toda semana no 
jornal da categoria (Jornal do Sin-
tufrj), mas está havendo um pouco 
de falta de interesse”, avaliou um 

apoiador de uma das chapas concor-
rentes que acompanhava a votação 
na urna CCS 2 (dos blocos G e H). 

 “Vamos votar!”
 “A votação é importante. Ou você 

participa ou vê aumentar ainda mais 
a crise na educação no nosso país. Vo-
tar é o meio de mostrar que você não 
está alheio”, disse a professora da Fa-
culdade de Letras Sônia Reis.

“Vamos votar, companheiro”, 
conclamava o aposentado Francisco 
Gomes da Silva, no hall da Reitoria. 

“A união faz a força; se não votar, 
não conquista. Vamos votar para 
conquistar nossos direitos”, repetia 
o servidor, que durante décadas tra-
balhou no Serviço de Manutenção 
da UFRJ, atendendo a várias uni-
dades. 

José Carlos Barbosa, há 28 
anos na UFRJ, lotado no Serviço 
de Manutenção do CT, também 
defendeu a importância do voto na 
eleição sindical: “É preciso votar, 
inovar, e deixar mais forte o sindi-
cato para defender nossos direitos”.

MOMENTO de saída das urnas para os locais de votação 
e de retorno ao Sintufrj – sempre acompanhadas por 
integrantes da Comissão Eleitoral, fi scais e, às vezes, 
mesários das chapas 

MÁRCIA Maia

CARLOS Rocha JOSÉ Carlos

IVANILSON Pedro

FRANCISCO Gomes SÔNIA Reis
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ELEIÇÃO SINTUFRJ

Em clima de harmonia e 
muita descontração, foram 
apurados os votos dos sindi-

calizados ao Sintufrj na eleição para 
a direção da entidade e o Conselho 
Fiscal, realizada nos dias 15, 16 e 
17 de agosto. A disputa acirrada 
entre as três chapas concorrentes 
mobilizou 3.913 sindicalizados a 
participar do pleito, totalizando 
3.710 votos válidos. 

A maratona da contagem dos 
votos começou às 23h56 de quinta-
-feira, dia 17, e terminou às 4h34 
de sexta-feira, dia 18. O local foi o 
auditório do Centro Cultural Ho-
rácio Macedo (CCMN), na Cidade 
Universitária. Centenas de técnicos-
-administrativos em educação, 
representantes da CUT nacional e da 
Fasubra Sindical acompanharam 
passo a passo o escrutínio. 

A comissão eleitoral, composta 
por representantes das três cha-
pas, coordenou os trabalhos, que 
envolveu fiscais e escrutinadores 
indicados pelos concorrentes e 
distribuídos por oito mesas apu-
radoras. A cada contabilização de 
parciais a assistência vibrava com 
os resultados projetados no telão no 
fundo do palco. 

A equipe de profissionais do 
Centro de Processamento de Dados 
(CPD) do Sintufrj mostrou efici-
ência e agilidade nos lançamentos 
dos números que saíam das urnas. 
Os grupos aplaudiam e abraçavam 
os companheiros por cada voto 
conquistado nas urnas de suas 
unidades. 

Agradecimentos
A direção sindical agradece aos 

companheiros da Fasubra, que 
prontamente atenderam ao cha-
mado da categoria e se deslocaram 
de suas cidades para acompanhar 
o pleito, são eles: Rafael dos Santos 
Pereira e Eurídice Ferreira de Almei-
da, além do companheiro Gibran 
Ramos Jordão, técnico-adminis-
trativo em educação na UFRJ; ao 
secretário de Organização e Política 
Sindical da CUT-RJ, Marcelo Rodri-
gues da Silva, e aos companheiros 
de sindicatos coirmãos e de outras 
entidades de classe que atuaram 
com as diversas forças políticas que 
compõem o movimento sindical na 
UFRJ e contribuíram para a lisura e 
democracia desta eleição, entre eles, 
Luiz Macena, da UFBA. 

A direção também não poderia 
deixar de agradecer aos trabalha-
dores do Sintufrj, que, direta ou 
indiretamente, atuaram para o bom 
desempenho do pleito, desde a sua 
deflagração.   

Segundo turno dias 12, 13 e 14 de setembro
A partir desta semana duas chapas estarão reapresentando suas propostas à categoria para a direção do Sintufrj: 
Chapa 2 – Ressignificar: Nenhum Direito a Menos e Chapa 3 – Unidade na Luta: O Sindicato Somos Nós. 

Nos dias 12, 13 e 14 de setembro, os trabalha-
dores sindicalizados ao Sintufrj têm novamente 
encontro marcado com as urnas: é o segundo turno 
da eleição para a direção da entidade de classe. Os 

Três chapas disputaram o pleito neste primeiro turno das eleições para a 
direção e o Conselho Fiscal do Sintufrj, e o resultado nas urnas foi o seguinte:

Chapa 1, Frente de Oposição – Pra Mudar o Sintufrj: 828 votos (22,3181%).

Chapa 2, Ressignificar – Nenhum Direito a Menos: 1.463 votos (39,4340%).

Chapa 3, Unidade na Luta (Tribo, NLC e CSC) – O Sindicato Somos Nós: 
1.419 votos (38,2480%). 

Votos brancos: 34. Votos nulos: 169. Total: 203.
Total geral de votos: 3.913.
Total de votos válidos: 3.710. 

Para o Conselho Fiscal, que é composto 
de cinco membros titulares e cinco suplen-
tes, apenas as chapas 2 e 3 inscreveram 
candidatos, e a composição é proporcional. 

 
Votaram 3.888 sindicalizados, num total 

de 3.413 votos válidos. A chapa 2 obteve 
1.849 votos (54,1752%) e a chapa 3, 1.564 
votos (45,8248%).  

Votos brancos: 232. Votos nulos: 243. 
Total: 475 votos.  

Resultado das urnas  Eleição para o 
Conselho Fiscal

Categoria volta às urnas 
locais de votação serão os mesmos, assim como 
os horários de início e encerramento da votação. 

A partir da próxima semana, as duas chapas que 
concorrem ao pleito neste segundo turno (chapa 

2 e chapa 3) estarão expondo suas propostas nas 
páginas do Jornal do Sintufrj até a semana da elei-
ção. Participe, companheira e companheiro deste 
momento importante da democracia sindical. Vote!  

Fotos: Renan Silva
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VERGONHA

Racismo aumenta nos Estados Unidos
No sábado, dia 12 de agos-

to, o mundo foi surpreendido por 
mais uma demonstração crimi-
nosa de racismo e intolerância, 
seguida de morte e muitos fe-
ridos, da chamada supremacia 
branca americana. O triste episó-
dio ocorreu na pacata cidade uni-
versitária de Charlottesville, no 
estado estadunidense da Virgínia.

Centenas de homens e mu-
lheres carregando tochas, fazen-
do saudações nazistas e gritando 
palavras de ordem contra negros, 
imigrantes, homossexuais e ju-
deus aterrorizou os cerca de 50 
mil habitantes, promovendo a 
maior marcha dos últimos anos 
da supremacia branca.   

A justificativa para o protesto 
dos supremacistas brancos (com-
postos por grupos como a Ku 
Klux Klan) foi o anúncio feito pe-
las autoridades locais de retirada 
da estátua do general racista con-
federado Robert E. Lee do parque 
municipal. 

Durante a Guerra Civil do 
país (1861-1865), os chamados 
Estados Confederados, do sul 
americano, buscaram indepen-
dência para impedir a abolição 
da escravatura. Atualmente, vá-
rias cidades americanas vêm re-
tirando homenagens a militares 
confederados, o que tem gerado 
alívio, de um lado, e fúria, de 
outro.  

Houve confronto, e um jovem 
de 20 anos foi o responsável pela 
morte de uma mulher de 32 anos, 
ao jogar o carro sobre os contra-
manifestantes. Para a polícia, foi 
um crime premeditado. Também 
foram mortos dois policiais, e 
mais de 30 pessoas ficaram feri-
das e centenas foram presas. 

David Duke, ex-líder da Ku 
Klux Klan, apoiante do presidente 
conservador americano Donald 
Trump, participou da manifesta-
ção em Charlottesville, e declarou 
que o protesto “cumpre as pro-
messas de Trump”. O grupo racis-
ta “alternative right”, ou “direita 
alternativa”, que também esteve 
na cidade, tem representantes no 
governo Trump.   

Um grupo de especialistas da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) em direitos humanos 
sustentou na quarta-feira, 16 
de agosto, que o racismo e a xe-
nofobia aumentam nos Estados 
Unidos e que os incidentes ra-
cistas vividos no fim de semana 
anterior a essa data em Char-

Especialistas da ONU se dizem alarmados  

Às vezes nada é mais revelador 
do que a frieza dos números para 
se compreender em detalhes um 
problema e ficar frente a frente com 
uma desigualdade enraizada. Em 
1970, a taxa de pobreza nos Estados 
Unidos entre os cidadãos negros era 
de 33,6%. Em 2012, de 35%. Entre 
os brancos também ocorreu um 
leve aumento ao longo desses 42 
anos – de 10% para 13% –, mas 
o que mais chama a atenção é 
que a desigualdade entre ambos se 
manteve intacta. Enquanto isso, os 
latinos experimentaram um acrés-
cimo ainda mais grave, de 24,3% 
para 33%. Esse padrão racial res-
pinga no desemprego: desde 1972, 
quando teve início as estatísticas de 
diferenciação, a taxa entre os ne-
gros foi sempre 60% mais alta que a 
dos brancos. Em março, a taxa total 
foi de 6,7; a dos brancos, de 5,8%; e 
a dos negros, de 12,4%.

A crescente desigualdade na 

distribuição de renda nos EUA e as 
barreiras à mobilidade social afe-
tam o conjunto da população, mas, 
em geral, atingem de forma mais 
dura as minorias. Antes da eclosão 
da crise em 2007, a renda média de 
uma família branca era de 135.000 
dólares (cerca de 300.000 reais), 
em um número muito inflado pe-
los mais ricos; enquanto isso, a de 
uma família afro-americana era de 
12.000 (aproximadamente 27.000 
reais), segundo um estudo de Dar-
rick Hamilton, professor de econo-
mia da The New School em Nova 
York. Isso significava que, para 
cada dólar de riqueza de uma fa-
mília branca, uma negra acumu-
lava nove centavos. Mas depois da 
crise essa diferença se multiplicou: 
cinco centavos para cada dólar. E 
saiu à luz um distanciamento ain-
da maior: 85% das famílias negras 
e latinas desfrutam de uma renda 
total inferior à média de todos os 

brancos.
A população é muito consciente 

da brutalidade dessas divergências. 
Segundo uma pesquisa de 2013, 
57% dos brancos consideram que 
existe algum tipo de discriminação 
para os negros, enquanto entre os 
negros essa proporção sobe para 
88%. Mas o que, definitivamente, 
explica essas tristes diferenças eco-
nômicas? "Enquanto quase não 
houve redução na desigualdade de 
renda nos últimos 50 anos, houve 
uma melhora trabalhista até mea-
dos dos anos 70 graças a várias leis, 
programas de afirmação e melho-
rias no acesso à educação", aponta 
Hamilton, por telefone. "Mas desde 
então a desigualdade se manteve 
por uma falta de ênfase contra a 
discriminação". Em paralelo, in-
fluíram os outros fatores que, de 
modo geral, ajudaram a aumen-
tar a desigualdade no país, como 
o colapso dos sindicatos, o auge da 

concorrência global, a divergência 
salarial ou os elevados ganhos de 
capital, que beneficiaram os mais 
ricos.

E, de qualquer forma, susten-
ta o professor, há a incorporação 
de um tipo de preconceito racial 
permanente em algumas esferas. 
Como exemplo, menciona um es-
tudo que demonstrou que em um 
processo de seleção de um trabalho 
um negro que envia um melhor 
currículo tem menos chances de 
ser contratado que um branco com 
pior bagagem. 

As reivindicações econômi-
cas dos negros não são novas. 
Basta lembrar que a marcha a  
Washington de agosto de 1963, que 
culminou com o famoso discurso 
de Martin Luther King, reclamava 
mais trabalho e melhores salários. 

Trechos de um artigo 
publicado no El País 

lottesville são o último exemplo 
desta tendência. A informação é 
da Agência EFE.

“Estamos alarmados pela 
proliferação e a saliência que 
ganharam os grupos que pro-
movem o racismo e ódio. Atos 
e discursos deste tipo devem ser 
condenados sem panos quentes, e 

os crimes de ódio investigados e 
seus autores punidos”, exigiram 
mediante um comunicado emi-
tido em Genebra.

Outra evidência da preocu-
pante situação nos Estados Unidos 
é o aumento de manifestações 
antiafricanas, disseram o relator 
da ONU contra as formas contem-

porâneas de racismo, Mutuma 
Ruteere, e os presidentes do grupo 
de trabalho sobre povos africanos, 
Sabe-o Gumedze; e do Comitê 
para a Eliminação da Discrimina-
ção Racial, Anastasia Crickley.

Os três lembraram também 
que incidentes parecidos ocorre-
ram recentemente na Califórnia, 

em Oregon, Nova Orleans e Ken-
tucky, “o que demonstra a exten-
são geográfica do problema”. “O 
Governo deve adotar todas as me-
didas efetivas de forma urgente 
para controlar as manifestações 
que incitam à violência racial 
e entender como estas afetam a  
coesão social”, disseram.

O enraizado abismo econômico entre negros e brancos nos EUA

MANIFESTAÇÃO criminosa de racismo e intolerância, em Charlottesville, faz três mortos e dezenas de feridos 

Foto: Intyernet
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REFORMA POLÍTICA

Na terça-feira, 15, a Co-
missão Especial da Re-
forma Política aprovou 

mudanças no sistema eleitoral 
– as propostas do “distritão” e 
fundo eleitoral – que poderiam 
ir a voto no dia seguinte no 
plenário da Câmara. Mas com 
o projeto cercado de polêmica, 
a votação foi transferida para o 
dia 22 de agosto.

Como tudo que foi aprova-
do pela comissão mexe com a 
Constituição, é preciso que as 
duas casas legislativas(Câmara 
e Senado) votem e aprovem duas 
vezes cada uma. E, para que 
possa valer para a eleição de 
2018, tudo tem que ser votado 
até o dia 7 de outubro. 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, havia marcado a 
primeira votação para quinta-

Turma do golpe liderada por Rodrigo Maia adia 
votação para garantir aprovação do “distritão”
As eleições parlamentares de 2018 se configuram como uma oportunidade de mudança deste Congresso com baixa credibilidade em meio ao terrível desmonte do Estado e 
ataque aos direitos dos trabalhadores, especialmente do funcionalismo público federal. Mas os golpistas pressionam pela aprovação do “distritão”, e têm pressa

O golpe prossegue e vai além da 
destruição dos direitos dos trabalha-
dores, da Previdência, da decadência 
de investimentos públicos essenciais 
para a população e para o país, 
como Saúde, Educação, Ciência e 
Tecnologia. O próximo passo é uma 

-feira, dia 16. No entanto, tanto 
a criação de um fundo público 
para financiar as campanhas 
(desde 2015 é proibida a doação 
por empresas) quanto o chama-
do “distritão” para as eleições 
legislativas são polêmicos.

Manobra
São polêmicos a tal ponto que, 

no dia seguinte, quando estava pre-
vista a apreciação, Rodrigo Maia 
acabou por encerrar a sessão pouco 
antes das 22h ao avaliar que o 
número de deputados presentes era 
insuficiente para aprovar a medida. 
As mudanças nas regras constam da 
PEC 77, e Emendas à Constituição 
dependem de pelo menos 308 votos 
dos 513 deputados existentes na Casa, 
e somente 430 estavam presentes. A 
votação do texto-base de parte da 
reforma ficou para terça-feira, dia 22.

O que é o “distritão”
Atualmente, a eleição é proporcional, 

levando em conta votos nos candidatos e 
para os partidos e coligações. Partidos com 
mais votos ganham mais vagas na Câmara.

Já no “distritão”, excluiu-se o coeficien-
te eleitoral e são contabilizados apenas os 
votos individuais: são eleitos deputados e 
vereadores mais votados em cada estado 
ou município, independente de partidos. 

A renovação no Congresso ficaria 
prejudicada porque os que se candidatam 
à reeleição têm muito mais chances de se 
elegerem novamente. Isso em 2018. Em 
2022, o sistema mudaria para distrital-
-misto (metade dos candidatos é eleita por 
maioria dos votos e a outra metade pelo 

sistema proporcional, numa lista fechada 
de candidatos organizada pelos partidos).

Líderes de nove partidos formaram uma 
frente contra a proposta porque tira a força 
de sua representação. Além de enfraquecer 
os partidos, a mudança poderá transformar a 
eleição de deputados numa eleição majoritária.

Fundo público
A proposição de um fundo público 

equivalente a 0,5% da receita corrente 
líquida da União para as campanhas 
gerou também repercussão negativa. 

Depois dos debates do dia 16 de agosto, 
ficou apontado que quem vai definir o va-
lor destinado aos partidos será a Comissão 
Mista do Orçamento, colegiado formado 

por senadores e deputados que analisa a 
peça orçamentária enviada pela União.

Esse fundo, administrado pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), seria 
destinado exclusivamente para financiar 
as campanhas (2% divididos igualmente 
entre os 35 partidos e o restante de forma 
proporcional à votação que candidatos a 
deputado federal tiveram em 2014).

Após a proibição do financiamento 
privado de campanha conquistado em 
2015, a medida vem sendo apresentada 
como alternativa de financiamento de 
eleições no país. Muitos países contam 
com algum tipo de financiamento pú-
blico, como Estados Unidos, México, 
Alemanha e França.

Doação sigilosa 
é polêmica 
Outros três projetos de lei que fazem 

parte do pacote de reforma política e 
dizem respeito ao fim das coligações, 
limite de gastos das campanhas e 
participação feminina no Legislativo 
devem ser votados até o fim de setembro 
nas duas casas.

Entre os principais pontos que ain-
da serão votados pelo Congresso estão 
a possibilidade de que pessoas físicas 
possam doar para seus candidatos um 
limite de até dez salários mínimos 
por cargo eletivo. Como a questão do 
sigilo também foi polêmica, o relator 
retirou o texto. 

Congresso cada vez mais distante do povo

reforma que tem como finalidade a 
proteção do atual governo e de sua 
base no Congresso Nacional contra 
o descontentamento do povo.

Configura-se em mais um ata-
que à democracia representativa e à 
renovação que o povo exige com as 

eleições. Tudo está sendo articulado 
para que Michel Temer, alçado ao 
mais alto cargo do Executivo pelo 
golpe sem um voto sequer dos 
brasileiros, prossiga com os planos 
do consórcio que o alçou ao poder. 

O “distritão” significa o des-
monte do regime dos partidos: 
“Não basta depor Dilma e não basta 
impedir a candidatura de Lula (em-
bora isso seja fundamental para os 
desígnios futuros da Casa Grande), e 
mesmo não basta a desnacionaliza-
ção da nossa economia, a recessão, 
a desindustrialização e a reprimari-
zação do setor produtivo, o arrocho 
salarial e o desemprego. Não basta 
mesmo a destruição dos direitos dos 

trabalhadores. O essencial, nesta fase 
do golpe, é impedir que um novo 
Congresso (novo, segundo o caráter 
de sua composição), ouvindo a voz 
das ruas, remova as reformas do 
governo ilegítimo levadas a cabo 
por um Congresso à míngua de 
representatividade. Daí o distrito 
que destrói a fidelidade partidária e 
os partidos”, diz o cientista político 
Roberto Amaral. 

Para ele, o golpe midiático-parla-
mentar-judicial-rentista, operado pela 
aliança do agronegócio com o capital 
financeiro nacional e internacional, 
instala-se com a deposição de Dilma, 
e a partir daí passa a desenvolver-se 
em etapas. Porém, ele aponta, há a 

ameaça das eleições gerais em 2018, 
pleito que a correlação de forças 
reinantes não conseguiu até aqui 
reunir condições de evitar, embora 
o “mercado”, revelando a alma do 
golpe, diga (segundo o jornal Valor, 
de 21 de junho) que “as eleições 
de 2018 representam risco real à 
agenda de reformas necessárias 
para o país voltar a crescer”.

Daí, segundo Amaral, o apelo 
ao “distritão”, que assegurará o 
controle dos legislativos pelo poder 
econômico, e ao parlamentarismo, 
que anulará a eventual eleição de 
um presidente “fora do controle” 
– ameaça que hoje tem nome e so-
brenome: Luís Inácio Lula da Silva.

Foto: Internet

Ilustração: Edinho
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Violência no campo aumentou no governo Temer
No dia 12 de agosto, com-

pletou 34 anos do assassinato 
da líder sindical Margarida 
Maria Alves, morta com um 
tiro de escopeta calibre 12 no 
rosto disparado por um pisto-
leiro. Na hora do crime, em 
frente da sua casa, ela estava 
acompanhada do marido e 
do seu filho pequeno. O crime 
ganhou repercussão nacional 
e internacional, mas até hoje 
nenhum acusado pela morte 
de Margarida foi condenado. 

A paraibana Margarida 
Maria Alves foi a primeira 
mulher a ocupar o cargo de 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Ala-
goa Grande, e durante 12 anos 
na presidência da entidade ela 
lutou para que os trabalhado-
res do campo tivessem seus 
direitos respeitados, como 
carteira de trabalho assinada, 
férias, 13º salário e jornada de 
trabalho de 8 horas diárias.

As denúncias de abusos e 
desrespeito aos direitos dos 
trabalhadores nas usinas da 
região, feitas por Margarida 
Alves, resultaram no seu as-
sassinato, encomendado por 
fazendeiros.

Em seu discurso em co-
memoração ao Dia do Tra-
balhador, em 1º de maio de 
1983, Margarida Maria Alves 
denunciou que vinha rece-
bendo ameaças de morte, e 
disse sua frase mais famosa: 
"É melhor morrer na luta do 
que morrer de fome". No dia 
seguinte, ela foi assassinada, 
mas deixou um importante 
legado, que resultou em uma 
série de conquistas para os 
trabalhadores do campo.

A líder sindical trans-
formou-se em símbolo de 
resistência e luta contra a 
violência no campo, pela 
reforma agrária e pelo fim da 
exploração dos trabalhadores 
rurais. Quando Margarida 
foi assassinada, 72 ações 
trabalhistas estavam sendo 
movidas contra os fazendeiros 
locais.

Matança e impunidade prosseguem  
No dia 17 de abril deste ano, fez 21 anos do massacre de Eldorado 

dos Carajás, no sul do Pará, em que 19 trabalhadores rurais foram 
mortos por 150 policiais fortemente armados durante uma caminhada 
por justiça no campo. Apenas dois comandantes foram condenados, e 
nenhum policial ou autoridade política foi responsabilizado. O episódio 
tornou-se símbolo do padrão recorrente de violação de direitos humanos 
e injustiças cometidas contra camponeses, trabalhadoras e trabalhado-
res rurais, povos indígenas, populações tradicionais, seus advogados e 
defensores de direitos humanos engajados nas lutas pelo direito à terra 
e a recursos naturais no Brasil.  

2016: ano recorde
Nesses 21 anos, no estado do Pará, cerca de 300 trabalhadores rurais 

e lideranças do campo foram assassinados, e a maioria dos crimes ficou 
impune. Em 17 de abril, Dia Internacional de Luta Campesina, a Co-
missão Pastoral da Terra (CPT) lançou sua publicação anual Conflitos 
no Campo Brasil, na qual apontou recordes de violência em 2016. 

Segundo o relatório, a violência contra trabalhadores, suas famílias e 
lideranças se dá contra a ocupação e a posse (expulsão, despejo, destruição 
de bens, famílias submetidas à ação de pistoleiros) ou contra a pessoa 
(assassinatos, tentativas de assassinato, ameaças de morte, entre outras). 
Essas ocorrências tiveram um crescimento constante nos últimos 10 anos 
e passaram de 615 em 2007 para 1.079 em 2016. Tudo isso devido à luta 
pela terra. Nos cinco primeiros meses de 2017 já se contabilizavam 37 
assassinatos de camponeses, oito a mais que em igual período no ano 
passado, quando houve o registro de 29 assassinatos.

Segundo a CPT, a violência avançou para novas áreas de expansão 
do capital, notadamente a Amazônia e o Cerrado, continuando essa 
região, como já detectado nos anos anteriores, palco maior dos conflitos 
e da violência. A Amazônia Legal, que compreende toda a região Norte 
mais partes do Maranhão e de Mato Grosso, concentrou, em 2016, 
79% dos “assassinatos”: 48 dos 61 registrados; 68% das “tentativas de 
assassinato”, 50 das 74; 391 das 571 “agressões físicas”, e 171 das 200 
“ameaças de morte”, 86%. 

Rondônia se destaca 
Rondônia, além de concentrar o maior número de assassinatos e de 

presos, foi o segundo estado com o maior número de agredidos (141 de 
um total de 571), o segundo com mais ameaças de morte (40 de 200) 
e, junto com o Mato Grosso do Sul, o terceiro com mais tentativas de 
assassinato (10).

Golpe favorece o latifúndio
De acordo com a CPT, os dados mostram “um quadro muito grave 

propiciado pelo ambiente político golpista, marcado por perseguição, 
criminalização e eliminação de quem tenta se opor aos que se consideram 
donos e senhores das terras, dos territórios”. 

A Comissão Pastoral da Terra em seu relatório mostrou também que 
2016 se caracterizou por ter sido o ano em que a criminalização dos 
movimentos do campo chegou a patamares assustadores. Assim como 
avolumam-se a apropriação e a concentração de terras por antigos e novos 
sujeito atrelados ao capital nacional e internacional, recrudescendo ainda 
mais a violência contra camponeses, povos originários e comunidades 
tradicionais. “A 'novidade' é o capital financeiro articulado ao capital 
do agronegócio de exportação”.

Débora Nunes, da direção nacional do Movimento os Trabalhadores 
Rurais sem Terra (MST), diz que é alarmante o aumento da violência 
no campo no último período, em suas diversas formas, atribuindo 
essa violência principalmente à conjuntura política: “Sem dúvida, 
tem relação direta com a conjuntura política, pois ao mesmo tempo 
que avançam na retirada das conquistas através da ação da bancada 
ruralista no Congresso, o que impede o fortalecimento da classe traba-
lhadora camponesa, também agem na ação direta da violência, uma 
vez que se permite tacitamente que as questões e conflitos fundiários 
sejam resolvidos aos moldes do que historicamente se fez no Brasil – 
na truculência e na base da violência, seja do Estado com seu aparato 
policial indo a campo matar e forjando conflitos que só matam de um 
lado, o lado dos/as trabalhadores/as, seja através da milícia armada, 
da pistolagem e das empresas particulares de segurança, que se valem 
da impunidade para fazerem justiça com as próprias mãos: despejam, 
mutilam, torturam e matam”.

Projeto conservador 
e violento avança no campo

Segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) 
após o golpe a burguesia brasileira e o agronegócio ganharam muito 
mais força no governo golpista de Michel Temer, e, assim como em 
outros setores, vão avançando na viabilização de um projeto ainda mais 
conservador e violento para o campo brasileiro, sobretudo por meio da 
ação da bancada ruralista, retirando direitos, inviabilizando o acesso à 
terra e tirando vidas.

Esta ofensiva acontece em diferentes frentes. No final de 2016, o 
governo mandou ao Congresso Nacional a Medida Provisória 759 que 
trata da regularização fundiária e urbana, sendo, inclusive, sancionada 
no mês de julho, passando a ser lei. As principais consequências dessa lei 
são a reconcentração e mercantilização de terras públicas. Com o processo 
de titulação imposto pelo governo, terras da reforma agrária que hoje 
estão com os trabalhadores e trabalhadoras podem ser reconcentradas 
e voltar para as mãos do latifúndio e agronegócio.

Além de reconcentrar a terra, a nova lei isenta o Estado de sua res-
ponsabilidade, uma vez que, tituladas as famílias, o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) não tem mais responsabilidade 
de garantir políticas de permanência dessas famílias com condições dig-
nas. Nessa frente, outras ações também são reforçadas, como a ofensiva 
sobre territórios quilombolas e indígenas, flexibilizando a legislação e 
impedindo o seu reconhecimento.

Outra ação que ocorre é o não assentamento de novas famílias, com 
a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e o sucateamento 
e inviabilização do Incra. Há um grande aumento da violência contra 
a vida de quem luta e resiste no campo. Como disse Margarida Alves. “É 
melhor morrer na luta do que morrer de fome”.

M A R G A R I D A  M A R I A  A L V E S

"É melhor morrer na luta do que morrer de fome."
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