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EDITORIAL

Avançar nas 
mudanças com 
valorização do 

trabalho é a palavra de 
ordem do 3º Congresso 
Nacional da CTB, 
convocado para agosto. 
Ela sintetiza os objetivos 
e desafios do sindicalismo 
classista nos próximos 
anos, incluindo a decisiva 
batalha eleitoral de 2014, 
na qual devemos unir 
esforços para barrar o 
retrocesso neoliberal.

Ao longo dos últimos 
dez anos (governos 
Lula e Dilma) a classe 
trabalhadora obteve 
importantes conquistas 
no Brasil. Os salários 
foram valorizados, as 
centrais legalizadas e o 
desemprego, sempre um 
flagelo para as famílias 
proletárias, foi reduzido 
à metade do que era no 
governo neoliberal de 
FHC. Milhões foram 
resgatados da miséria.

O país respira 
mais democracia. Os 
representantes do povo 
são recebidos e ouvidos 
pelo governo, ao contrário 
do que ocorria antes, 
quando prevaleceu o 
costume de perseguir 
e criminalizar as lutas 
sociais. Cabe destacar a 
nova política externa do 
país, que já não se coloca 
de joelhos perante os 
EUA e a União Europeia, 
trabalha pela integração 

Avançar nas mudanças com 
valorização do trabalho

É fundamental 
elevar o nível 
de organização, 
consciência e 
protagonismo 
político da classe 
trabalhadora

solidária da América 
Latina e Caribe e aposta 
no Brics e nas relações 
Sul-Sul. 

Graças à valorização 
do trabalho, a realidade 
social do Brasil contrasta 
com a dos países europeus 
vítimas das políticas 
neoliberais do FMI, BCE 
e UE (a chamada troika), 
que elevaram a taxa de 
desemprego a patamares 
inéditos, reduziram 
salários e direitos. Outros 
países latino-americanos 
governados por forças 
progressistas gozam 
igualmente de melhor 
situação neste terreno.

Mas nem tudo são 
flores. O PIB avança 
a passos de tartaruga, 
cresce o risco de 
desindustrialização 
e desnacionalização 
da economia, 
reformas estruturais e 
reivindicações históricas 
da nossa classe, que 
consideramos inadiáveis, 
não foram contempladas. 
É o caso da reforma 
agrária, reforma tributária, 
redução da jornada, fim 
do fator previdenciário e 
ratificação da Convenção 
158 da OIT, entre outras.

Por isto, a CTB e as 
demais centrais sindicais 
estão decididas a mobilizar 
suas bases e pressionar 
o Estado com o objetivo 
de acelerar o processo 
de mudanças. Um ponto 

alto dessas mobilizações 
foi a 7ª Marcha da Classe 
Trabalhadora em Brasília, 
que reuniu mais de 50 mil 
pessoas diante do Palácio 
do Planalto no dia 6 de 
março com bandeiras 
como 10% do PIB para 
a educação e 10% do 
Orçamento da União 
para a Saúde, além das 
demandas específicas do 
sindicalismo. 

As centrais resgataram 
a agenda por um novo 
projeto nacional de 
desenvolvimento, com 
valorização do trabalho, 
democracia e soberania, 
aprovado pela Conferência 
Nacional da Classe 
Trabalhadora (Conclat) 
em 1º de junho de 2010, 
que também aponta a 
necessidade de mudanças 
na política econômica – 
com o fim do superávit 
primário, a redução 
das taxas de juros, o 
controle do câmbio e a 
taxação das remessas de 
lucros – para ampliar a 
taxa de investimentos e 
crescimento da economia 
nacional. 

Para que o Brasil 
possa avançar no sentido 
proposto e ansiado pelo 
movimento sindical é 
fundamental elevar o 
nível de organização, 
consciência e 
protagonismo político da 
classe trabalhadora. E isto 
se faz na luta. 
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Wagner Gomes é presidente 
nacional da CTB.
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EDUCAÇÃO

Herança neoliberal 
põe em xeque o 
desenvolvimento do 
país, ao transformar 
o ensino em uma 
mercadoria desprovida 
de qualquer controle de 
qualidade

Fernando Damasceno

Em meados de abril deste 
ano, uma notícia ligada à 
pauta de Educação ganhou 

espaço nas capas de todos os 
grandes jornais do país. No 
entanto, a íntegra do texto não 
ocupava os cadernos que tratam 
desse tema, mas sim as páginas 
de Economia. Tratava-se da fusão 
das duas maiores companhias de 
ensino privado do Brasil (a Kroton 
Educacional e a Anhanguera 
Educacional), uma operação 
da ordem de R$ 5 bilhões, 
responsável pela criação de um 
gigante mundial do setor.

a construção de uma sociedade justa 
é deixado de lado e passa a ser visto 
como um segmento de mercado, 
adequado ao perfil econômico de 
cada “cliente”. Como tal, sua gestão 
deve conter todos os elementos 
empresariais que forem necessários 
para a maior obtenção de lucro.

“Educação não é mErcadoria”

Desde 2007, quando esse 
cenário já ganhava proporções 
alarmantes, a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensino 
(Contee) promove a campanha 
“Educação não é mercadoria”, por 
meio da qual a entidade pontua, 
de maneira enfática, os problemas 
causados pela mercantilização do 
ensino no país.

Um problema se tornou latente 
nos últimos anos: a mercantilização 
da educação se configurou na 
introdução da gestão corporativa 
nas instituições transformadas em 
empresas, na qual o que está em 
jogo são os resultados expressos 
em planilhas financeiras, e não na 
qualidade do ensino, na gestão 
democrática, nos investimentos em 
pesquisa e extensão, na valorização 
dos trabalhadores e trabalhadoras. 
Nesse cenário, qualidade e lucro 
têm uma relação incompatível.

Além do problema da 
mercantilização, a Contee chama a 
atenção também para o problema 
da desnacionalização de grande 
parte das entidades de ensino 
do país (tanto em nível Superior 
quanto no Fundamental e Médio). 
Para Madalena Guasco Peixoto, 
coordenadora-geral da Contee, 
é preciso pressionar o governo 
federal no sentido de regulamentar 
o ensino privado e barrar a 
ingerência do capital estrangeiro 
no setor. “Nosso objetivo maior 

VENDE-SE CONHECIMENTO HErança nEolibEral

A fusão recém-anunciada 
trouxe à tona novamente – e com 
força total – um debate que há 
tempos é travado por professores, 
intelectuais, sindicalistas e gestores 
públicos: a necessidade de enfrentar 
a mercantilização da educação, 
fenômeno acentuado no Brasil a 
partir da década de 1990, período 
em que o ideário neoliberal exerceu 
sua supremacia e fincou raízes em 
diversos setores da sociedade. 

Essa herança trouxe para o Brasil 
a visão de que a educação pode 
ser explorada comercialmente, 
por meio de instituições privadas. 
Mais do que isso: o conceito de um 
modelo educacional público, laico, 
de qualidade e comprometido com 

Juntas, as duas empresas 
apresentam números 
impressionantes: são donas de 
mais de 800 unidades de ensino 
superior e 810 escolas associadas 
em todos os estados do Brasil, 
somando mais de um milhão de 
alunos nos segmentos de educação 
superior, educação profissional 
e outras atividades associadas 
correlatas. Além disso, ambas 
se organizam como companhias 
de capital aberto (com ações na 
Bolsa de Valores) e, no caso da 
Kroton Educacional, um de seus 
principais acionistas é estrangeiro.

com essa campanha é mostrar 
à sociedade de que forma essa 
discussão está diretamente ligada 
ao desenvolvimento do país”, 
afirma. “Precisamos lutar pelo 
fortalecimento da educação pública, 
que é muito mais democrática”, 
complementa. 

Esse ponto de vista já é 
compartilhado por profissionais de 
algumas áreas do conhecimento. 
Para o vice-presidente nacional 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Claudio Lamachia, o 
governo precisa criar mecanismos 
reais de controle para o ensino 
jurídico, visando acabar com sua 
mercantilização. “Estamos diante de 
um drama social em que milhares 
de bacharéis de Direito, que 
buscam a ascensão social por meio 
de qualificação profissional, estão 
alijados do mercado pela deficiente 
formação técnica-profissional, como 
se tem verificado pelos índices de 
reprovação no Exame de Ordem”, 
ressaltou, em entrevista ao “Jornal 
da Ordem”. 

A dirigente da Contee entende 
que a definição das diretrizes 
educacionais do país reflete “o 
modelo de nação que queremos”. 
Madalena argumenta que é papel 
do movimento sindical e dos 
setores progressistas elaborarem 
um projeto público de educação 
que se contraponha aos interesses 
do capital financeiro. “O poder do 
setor privado é muito forte. Temos 
que regulamentá-lo, em nome do 
desenvolvimento e do projeto de 
país que defendemos”. 

Futuro incErto

Os avanços sociais obtidos 
ao longo dos últimos dez anos, 
durante os governos Lula e Dilma, 
acabaram por gerar um cenário de 
sonhos para os grupos empresariais REAÇÃO Campanha da Contee expõe à sociedade os riscos da mercantilização do ensino

D
ivulgação
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interessados em explorar a 
expansão educacional no país. 

Entre 2001 e 2010, o 
crescimento do acesso ao ensino 
superior no Brasil foi de 110,1%, 
segundo dados do Censo da 
Educação Superior 2010, realizado 
pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep). 
Grande parte desse crescimento 
se deu por meio do incentivo do 
governo federal ao financiamento 
estudantil. O mercado financeiro 
observou com atenção essa mudança 
de paradigma e tratou de criar meios 
para usufruir de tais políticas.

“O setor das instituições 
particulares sempre existiu no país, 
mas depois da década de 1990 
ele mudou de qualidade e ganhou 
muita força, especialmente na 

EDUCAÇÃO

educação Superior. Acabamos vendo 
essa verdadeira financeirização da 
educação e sua desnacionalização”, 
destaca Madalena. 

O grande problema a ser 
enfrentado é o perfil dessas 
empresas. “São grupos de capital 
aberto, não são educacionais. Quem 
está comprando as instituições de 
ensino não quer saber se o que será 
vendido é conhecimento ou Coca 
Cola, não há qualquer tradição 
pedagógica ou educacional. 
Não existem mais donos, mas 
sim acionistas, cujo objetivo é 
simplesmente o lucro”, denuncia a 
dirigente da Contee. 

unidadE do movimEnto sindical

A Contee entende que 

para o Brasil se desenvolver é 
preciso que todo o movimento 
sindical se posicione claramente 
contra a mercantilização e a 
desnacionalização da educação 
no país. A entidade reafirma que 
esse deve ser um dever do Estado, 
um direito de todos os cidadãos 
e se configurar como um bem 
público legítimo e estratégico para 
a cidadania.

“É inaceitável a ingerência 
do capital internacional nos 
assuntos educacionais de nosso 
país. Nós não aceitaremos que 
a educação se transforme em 
uma mercadoria a ser negociada 
na Organização Mundial do 
Comércio (OMC). Nós não nos 
renderemos à mercantilização e 
à desnacionalização da educação 

brasileira”, diz um Manifesto 
histórico da Confederação, 
contra a desnacionalização da 
educação brasileira.  “Conceber a 
educação a partir de uma estrita 
lógica de mercado compromete 
os destinos das novas e futuras 
gerações. O que está em jogo é 
o futuro do país que necessita 
de um sistema de educação 
superior comprometido com o 
desenvolvimento democrático e 
soberano”.

Diante dos interesses em 
disputa, a Contee entende que 
os interesses privatistas só serão 
combatidos a partir de uma 
eficiente pressão do movimento 
sindical, pois o lobby empresarial 
não afeta apenas a qualidade do 
ensino ou o modelo educacional 
do país, mas também os direitos 
dos trabalhadores do setor. 

Para a Contee, é urgente que o 
governo federal e o Ministério da 
Educação combatam esse tipo de 
política, de modo que a herança 
deixada pelo neoliberalismo 
fique relegada à história. Diante 
da fusão entre a Kroton e a 
Anhanguera, a entidade exigiu, 
em carta aberta, o impedimento 
do negócio, pelo risco de 
monopolização que o setor passa a 
correr com esse tipo de iniciativa.

“É dever do Ministério da 
Educação se manifestar contra 
a cartelização e a instauração de 
monopólio na educação brasileira, 
assim como explicitar quais serão 
as medidas que a pasta tomará 
para cumprir seu papel, enquanto 
Estado, de intervir e garantir a 
qualidade da educação superior 
no Brasil”, afirmou a entidade, ao 
lembrar que o monopólio deterá 
cerca de 1 milhão de vagas do 
ensino superior, quase o mesmo 
que o conjunto da rede federal de 
ensino. 

“A educação não deve ser 
tratada como mercadoria”. Assim, 
de maneira bem clara, a Executiva 
Nacional da CTB expressa sua 
opinião a respeito do modo 
como parte da sociedade tem se 
debruçado sobre esse tema, de 
fundamental importância para o 
desenvolvimento do país. 

O ponto de vista dos cetebistas 
faz parte do texto-base para 
discussão no 3º Congresso 
Nacional da CTB, a ser realizado 
entre os dias 22 e 24 de agosto. 
Desde o final de abril, as seções 
estaduais da Central também 
vêm realizando seus congressos 
e colocando o tema da Educação 
entre suas prioridades, conforme 
deliberação da Direção Plena.

Para a CTB, é necessário ofertar 
educação pública, gratuita e de 
qualidade em todos os níveis. “A 
classe trabalhadora precisa tomar 
para si essa pauta, pois no mundo 
atual o desenvolvimento depende 

Tramita atualmente no Senado 
o conteúdo do Plano Nacional de 
Educação (PNE). Entidades sindicais, 
empresários, governo federal 
e outros setores da sociedade 
acompanham de perto o caminho 
percorrido pelo projeto de lei, 
enviado ao Congresso em 2010, 
cujo conteúdo apresenta dez 
diretrizes objetivas e 20 metas a 
serem cumpridas até o ano de 2020.

O texto prevê formas de a 
sociedade monitorar e cobrar 
cada uma das conquistas 
previstas. As metas seguem 
o modelo de visão sistêmica 
da educação estabelecido em 
2007 com a criação do Plano de 
Desenvolvimento da Educação 
(PDE). Tanto as metas quanto as 
estratégias premiam iniciativas 
para todos os níveis, modalidades 
e etapas educacionais. Além disso, 
há estratégias específicas para 
a inclusão de minorias, como 
alunos com deficiência, indígenas, 
quilombolas, estudantes do campo 
e alunos em regime de liberdade 
assistida.

3º Congresso da CTB enfatiza o tema da Educação

O PNE e os interesses privatistas

de conhecimento, de ciência, de 
tecnologia”, defende o presidente 
Wagner Gomes.

Investimento de 10% do PIB 
Diante dos desafios necessários 

para que o Brasil evolua nessa 
área, a CTB e as demais centrais 
sindicais assumiram a bandeira em 
defesa de 10% do Produto Interno 
Bruto (PIB) para a Educação. Na 
Marcha realizada em 6 de março, 
em Brasília, quando mais de 50 
mil trabalhadores foram às ruas 
cobrar o governo, a luta por mais 
recursos para o setor se somou 
a reivindicações como o fim do 
fator previdenciário e a redução da 
jornada de trabalho, entre outras. 

“Temos que somar esforços junto 
a outros movimentos sociais por 
essa bandeira. A presidenta Dilma 
parece ter noção da importância 
dessa luta, mas iremos exigir mais 
recursos para a Educação. É o futuro 
do país que está em jogo”, defende 
o presidente da CTB.

A expansão da oferta de 
matrículas gratuitas em entidades 
particulares de ensino e do 
financiamento estudantil também 
está contemplada. E, segundo 
a avaliação da Contee, consta 
nesse ponto um grande risco. 
A entidade tem se preocupado 
com a proposta do governo de 
substituir a expansão da educação 
pública pela ampliação da oferta 
de vagas gratuitas em faculdades 
cuja qualidade, em muitos casos, é 
bastante duvidosa. 

Para a Confederação, ao 
adotar essa política, o PNE é 
desfigurado como um plano que 
abre mão da responsabilidade 
da União e concentra-se em 
apoiar o avanço mercantil/
privatista. Embora reconheça a 
importância de ampliar o acesso 
dos jovens às universidades, 
faz-se necessário debater de que 
forma o financiamento público 
pode colaborar para evitar a 
transformação da educação de 
direito constitucional em mera 
prestação de serviço. 

ALERTA Madalena Guasco teme pelo atraso no desenvolvimento do país

Arquivo CTB

Arquivo Contee
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COMUNICAÇÃO

Movimentos sociais se 
unem para mudar a 
legislação do setor, cujo 
atual modelo atende 
apenas às demandas do 
capitalismo

Joanne Mota

“Pensar o processo 
de comunicação 
no Brasil, entender 

como a informação atua na esfera 
política de discussão, olhar 
atentamente para os modelos 
desbravadores que equilibraram 
o campo comunicacional e 
as forças políticas no jogo e 
fortalecer a frente de luta contra 
uma comunicação imperialista 
produzida pelos setores 
conservadores no país”. Essa foi a 
receita apresentada por Laurindo 
Lalo Leal Filho, professor da 

Escola de Comunicação e Artes 
da Universidade São Paulo (USP), 
em diálogo com Visão Classista, 
ao falar sobre os desafios que 
ainda são necessários para tornar o 
fluxo de comunicação um espaço 
democrático, diverso e plural.

Segundo ele, o modelo de 
trocas de informação no Brasil, 
que foi edificado nos marcos do 
capitalismo, tornou-se uma frente 
estratégica na luta política, na qual 
os trabalhadores, por exemplo, não 
possuem vez nem voz.

“A chamada velha mídia possui 

uma orientação muito firme e 
única, basta apenas zapear pelos 
meios para perceber que eles 
possuem os mesmo discursos, 
mudando apenas algumas 
alegorias. Todos defensores do 
sistema capitalista e da ausência 
de uma real democracia. E nesta 
investida o principal lesionado é o 
trabalhador”, externou Lalo, que é 
jornalista e apresenta o programa 
semanal “Ver TV”, na TV Brasil.

Esse ponto de vista também 
é compartilhado por Dênis de 
Moraes, escritor e professor da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Segundo ele, foi concebido 
não só no Brasil, mas em toda a 
América Latina, uma espécie de 
patronato da mídia mercantil, que 
tem como clube privê a Sociedade 
Interamericana de Imprensa (SIP, 
sigla em Espanhol).

“Trata-se de uma organização 
maléfica, que tem tido uma 
participação deletéria no processo 
político e social latino-americano 
desde os anos 1940 e que se 
notabilizou por defender golpes 
de Estado e ditaduras militares 
e apoiar governos liberais e 
antissociais. Tudo através de 
uma comunicação construída 
para sufocar qualquer voz que se 
opusesse aos seus objetivos. Do 
meu ponto de vista, a SIP reúne 
o que há de pior em termos de 
jornalismo e forma uma espécie de 
cadeia de interesses convergentes 
das corporações midiáticas, o 
que ataca qualquer movimento 
de resistência. Um exemplo 
clássico é a criminalização dos 
trabalhadores”, esclareceu.

No caso específico do 
Brasil, o pesquisador pontuou 
que “diariamente a chamada 
grande mídia brasileira sente-
se estimulada a lutar contra os 
avanços democratizadores que LIDERANÇA Erundina está à frente das discussões no Congresso Nacional, contra o lobby da grande mídia

estão ocorrendo no Brasil e em 
outros países. E isso ocorre por 
quê? Porque ela sabe que aqui no 
Brasil o governo que aqui está há 
dez anos nada fez para atualizar, 
renovar, democratizar a legislação 
de comunicação que existe no 
Brasil, principalmente a legislação 
que diz respeito à radiodifusão 
pública. O que temos no Brasil são 
legislações arcaicas anacrônicas e 
elitistas. E para garantir o avanço 
da democracia, precisamos 
de ferramentas que ponham 
fim ao modelo conservador e 
preconceituoso alimentado por 
essa velha mídia”, denuncia o 
pesquisador.

os mais atingidos são os 
trabalHadorEs

“Se o povo tivesse descoberto 
antes a importância da 
comunicação, nós já teríamos 
vencido muitas lutas, e uma 
delas é a da reforma agrária”, 
externou a deputada Federal 
Luiza Erundina (PSB-SP), durante 
curso promovido pelo Centro 
de Estudos de Mídia Alternativa 
Barão de Itararé, entre os dias 8 
e 12 de maio, em São Paulo. Ela 
convocou todos os trabalhadores 
e trabalhadoras do Brasil a somar 
forças pela democratização 

da comunicação, pelo fim da 
propriedade cruzada e dos 
oligopólios de mídia no país.

Para justificar a convocação, 
a parlamentar lembrou que 
“as principais vítimas desta 
concentração são os trabalhadores 
e trabalhadoras do Brasil e 
para vencer essa luta é preciso 
mobilização, organização, 
politização”. Segundo ela, as ações 
politicas só terão sucesso com o 
comprometimento da coletividade. 
“A política de comunicação social 
é uma questão estratégica para 
o desenvolvimento nacional”, 
completou, ao lembrar o quão 
simbólica foi a Conferência 
Nacional de Comunicação 
(Confecom) para a reflexão desse 
setor. 

Paulo Henrique Amorim, 
do Blog “Conversa Afiada”, 
concordou com a parlamentar e 
explicou os motivos que levam 
os trabalhadores a serem os mais 
prejudicados com a concentração 
dos meios de comunicação.

“Os trabalhadores são os 
mais prejudicados com a falta de 
democracia na mídia porque não 
têm acesso a este espaço e, quando 
aparecem, é da pior maneira 
possível. Por isso a importância de 
a luta estar no chão da fábrica, na 
base, não se restringindo apenas 
aos jornalistas, mas também sendo 
prioridade da classe trabalhadora 
no geral”, diz.

E acrescenta: “No dia em 
que as organizações sindicais se 
engajarem nessa luta, ela dará um 
salto enorme e avançará em suas 
principais bandeiras. É preciso 
potencializar o movimento de 
cartase e mobilização política, 
tão fortemente utilizado na 
internet, nas ruas e no interior dos 
movimentos, e os trabalhadores 
são fundamentais para isso”.

A GRANDE BATALHA 
PELA DEMOCRACIA

“Se o povo tivesse 
descoberto antes 
a importância da 
comunicação nós 
já teríamos vencido 
muitas lutas, e uma 
delas é a da Reforma 
Agrária.”

Fotos: Barão de Itararé



VISÃOClassista10 VISÃOClassista 11

COMUNICAÇÃO

Nesse sentido, para a deputada 
Federal Luciana Santos (PCdoB-
PE), democratizar a mídia significa 
pôr fim a uma excrecência 
histórica do país. “Essa luta deve 
compor todas as frentes de batalha. 
Sociedade civil e movimento 
sindical devem unir forças para 
este combate. Não podemos 
mais tolerar que transformem a 
comunicação em uma mercadoria, 
que tem dono, endereço e valor de 
troca”, disparou.

“Para nós, a democratização 
dos meios de comunicação 
significa a garantia das liberdades, 
dos direitos e, sobretudo, da 
participação de todos no processo 
de construção do país. Um 
processo que tenha como norte a 
inclusão social e a valorização dos 
trabalhadores e das trabalhadoras. 
É chegada a hora de pôr um fim 
à prática da propriedade cruzada 

e da concentração dos meios 
nas mãos de poucas famílias. A 
comunicação alternativa, por 
exemplo, precisa ser valorizada”, 
ressaltou.

A parlamentar acrescentou 
ainda que “é chegada a hora 
de se implementar um novo 
marco regulatório que garanta 
o espaço de atuação aos 
veículos alternativos. As rádios 
comunitárias, por exemplo, 
precisam ter o espaço e direito 
de expressar sua opinião sobre 

o que acontece no Brasil. As 
tevês comunitárias precisam 
ter o incentivo necessário para 
propor um modelo alternativo 
ao hegemônico. E digo mais: é 
preciso que os meios privados, 
que já estão em funcionamento, 
cumpram com o que está previsto 
na Constituição Federal”.

guErrilHa pEla libErdadE

Altamiro Borges, blogueiro e 
presidente do Centro de Estudos 
de Mídia Alternativa Barão de 
Itararé, destaca que os setores 
progressistas e populares do país 
precisam ter em mente o que está 
em jogo neste enfrentamento.

“Nessa luta, organizar a 
comunicação é essencial no 
processo. Isso significa ampliar 
investimentos em comunicação, 
orientar os setores atingidos pelos 

oligopólios da mídia. Ou seja, 
a formação das lideranças, os 
investimentos em plataformas de 
comunicação e o entendimento 
do que significa essa ferramenta 
de luta, tornam-se centrais nesta 
guerrilha pela liberdade”, explicou.

Segundo ele, “para travar o 
debate de ideias no interior da 
sociedade é preciso, antes de tudo, 
inserir as informações necessárias 
que fundamentarão este debate. O 
movimento sindical possui uma 
potencialidade incrível e alto grau de 
produção, mas mesmo assim precisa 
pensar com mais atenção o papel 
de sua comunicação frente ao que é 
colocado pela mídia burguesa”.

César Bolaño, pesquisador da 
Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), compartilha da opinião e 
lembra que essa luta deverá ser 
travada em diversos níveis, pois não 
tratamos de qualquer comunicação, 
tratamos de uma comunicação 
elitizada e imperialista. Ele alerta 
que “a TV e os demais meios 
de comunicação de massa não 
fazem outra coisa senão permitir a 
comunicação, uma comunicação 
especificamente capitalista”. 

QuEro Falar também!

Com o objetivo de reforçar as 
fileiras dessa luta e garantir a voz 
e o direito de informar e de ser 
informado, em agosto de 2012 
foi lançada a Campanha para 
Expressar a Liberdade, apoiada 
por cerca de 40 entidades da 
sociedade civil que encabeçaram 
a construção de um Projeto de Lei 
de Iniciativa Popular para uma 
Comunicação Democrática no 
Brasil (PlipCom).

Rosane Bertotti, coordenadora 
geral do Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação 
(FNDC), informa que o projeto 

“A política de 
comunicação social 
é uma questão 
estratégica para o 
desenvolvimento.”

“Não podemos 
mais tolerar que 
transformem a 
comunicação em uma 
mercadoria.”

dispõe sobre os serviços de 
comunicação social eletrônica, 
televisão e rádio. E que a proposta 
também observa a execução dos 
artigos nunca regulamentados do 
Capítulo V da Constituição Federal 
Brasileira, que trata da Comunicação 
Social (Art. 220 ao 224).

Bertotti salienta que o projeto 
tem o objetivo de envolver a 
população brasileira na luta pela 
democratização da comunicação,  
pautando um tema que, 
historicamente, é bloqueado pela 
grande mídia e ainda distante de 
muitos brasileiros. Ela frisa que o 
PlipCom precisa compor a cesta 
dos trabalhadores.

Altamiro Borges destaca que 
com a validação do PlipCom 
– que precisa obter 1,3 milhão 

SILÊNCIO Lalo Leal critica falta de democracia na mídia nacional: “Trabalhador é o principal lesionado”

de assinaturas – e seu envio ao 
Congresso Nacional, o próximo 
passo será pressionar o os 
parlamentares para a provação do 
texto.

“Infelizmente o Congresso 
nunca cumpriu seu papel. Basta 
lembrar que os artigos que versam 
sobre a comunicação nunca foram 
regulamentados. Outra coisa é 
que o governo Dilma não sinaliza 
que irá comprar essa briga. A 
Constituição Federal de 1988 
definiu as balizas do que deveria 
ser a comunicação no Brasil, 
porém o Congresso fechou os 
olhos sobre está questão. Nosso 
objetivo é cobrar isso, e com um 
projeto de lei nas mãos estaremos 
preparados para esta disputa”.

Rosane Bertotti acrescenta que 
é chegada a hora de “batalharmos 
pela regulamentação da mídia, 
pela sua democratização, e pela 
universalização das tecnologias 
digitais. Só assim faremos valer 
a democracia e brecaremos 
os desmandos dos que, 
historicamente, ditaram as regras 
no Brasil”. 
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PRECISAMOS AMPLIAR 
O PROTAGONISMO DA 
CLASSE TRABALHADORA

Alguns setores do 
sindicalismo nacional já 
dispõem de uma leitura 

correta sobre o seu papel 
no atual cenário político do 
país. Para João Batista Lemos, 
secretário adjunto de Relações 
Internacionais da CTB, a unidade 
de ação e a luta pela ampliação 
do protagonismo da classe 
trabalhadora são fundamentais 
para que o Brasil consiga avançar 

Joanne Mota

Nosso objetivo é garantir 
a continuidade do 
projeto político em 
curso, mas com foco no 
aprofundamento do ciclo 
de mudanças iniciado 
por Lula em 2003. Ou 
seja, no sentido de 
canalizar nossas forças 
na implementação das 
reformas estruturais no 
Brasil

diferenciações entre os países. Ela 
bate mais forte nos países com as 
economias mais liberais que estão 
a serviço do capital financeiro 
internacional, como a Europa. E 
há aqueles que conseguiram fugir 
desse liberalismo com um papel 
maior do Estado e do mercado 
interno, como o BRICS (Brasil, 
Rússia, Índia, China e África 
do Sul) e outros da América 
Latina, que conseguem retomar o 
crescimento e garantir uma meta 
de desenvolvimento em torno 
de 4 a 5% ao ano. Por isso, é 
importante a gente examinar esse 
quadro: há uma nova geopolítica 
no mundo.

Visão Classista: Diante disso, 
qual a sua avaliação do papel 
jogado pela Federação Sindical 
Mundial (FSM)? 

João Batista Lemos: Desde 
2005, com a realização de seu 
congresso em Cuba, a FSM tem 
avançado muito na disputa política. 
Uma das explicações é a sua 
atuação na luta pela unidade dos 

trabalhadores, em uma perspectiva 
anticapitalista. E o que impulsiona 
esse fortalecimento da FSM em 
tempos de crise? Se de um lado 
a crise do capitalismo trouxe 
consigo mazelas, por outro ela 
colocou em xeque os fundamentos 
da socialdemocracia, sobretudo 
do neoliberalismo, o que deixou 

Às vésperas do 3º Congresso 
Nacional da CTB, Batista também 
faz uma avaliação da trajetória de 
cinco anos da entidade. “Ela atua 
como um elo de ação das centrais. 
Um exemplo concreto foi seu 
desempenho na convocação da 2ª 
Conclat em 2010”, pontua.

Confira abaixo a íntegra da 
entrevista:

Visão Classista – Vivenciamos 
um momento peculiar da história. 
O século 21 mal começou e já 
colocou em xeque o modelo de 
desenvolvimento econômico 
mundial. Qual a sua opinião sobre 
o cenário nacional e internacional 
diante dos desafios colocados? 

João Batista Lemos: O 
cenário internacional é um 
cenário de crise do capitalismo. 
Uma crise sistêmica, estrutural, 
multifacetada, pois ela é ambiental, 
energética, política, econômica 
e financeira – uma crise de certa 
forma civilizacional. Mas, como 
o processo de desenvolvimento 
do capitalismo é desigual, há 

nas mudanças necessárias ao seu 
desenvolvimento.

Nesta entrevista, o dirigente,  
que também atua como um dos 
vice-presidentes da Federação 
Sindical Mundial (FSM) refletiu 
sobre a crise do capitalismo, a 
conjuntura política no Brasil, o 
papel dos movimentos sociais e 
sindical na luta política e a jornada 
rumo a um novo projeto nacional 
de desenvolvimento. Segundo ele, 

“para garantirmos a continuidade 
das mudanças vividas no país – e 
seu aprofundamento – é preciso 
que reforcemos a agenda comum 
dos movimentos sociais e sindical, 
para aí sim irmos construindo um 
movimento político de massas 
no Brasil, focado nas reformas 
estruturais, que impulsione 
no país um novo projeto de 
desenvolvimento em transição para 
o socialismo”.

PCdoB/RJ

Fotos: Arquivo CTB
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claro que é muito difícil garantir 
conquistas para os trabalhadores de 
maneira permanente, nos marcos 
desse sistema. O que está ocorrendo 
na Europa é um exemplo concreto 
disso. Os índices de desemprego 
são assustadores, vivenciamos isso 
durante os governos neoliberais, 
essencialmente na gestão de 
Fernando Henrique Cardoso. A 
Grécia está passando por uma 
situação de calamidade. Nesse 
sentido, a luta dos trabalhadores 
deve ser reforçada e a FSM tem 
jogado um papel central nesta 
disputa.

Visão Classista: E a América 
Latina, como ela se insere nesta 
nova conjuntura?

João Batista Lemos: Na 
América Latina houve um papel 

muito forte dos movimentos 
sociais, que conseguiram garantir 
uma perspectiva de mudança e 
de poder, como na Venezuela, 
agora com Nicolás Maduro em 
substituição ao Chávez. Inclusive, 
Nicolás Maduro quando era 
dirigente sindical participou de 

um encontro de sindicalistas 
classistas durante o Fórum Social 
Mundial, em Porto Alegre, em 
2002, patrocinado pela CSC, 
pela CTC de Cuba e pela CTE do 
Equador, que depois deu origem 
ao Encontro Sindical Nossa 
América (ESNA). De correntes 
classistas se evoluiu para centrais 
como demonstração do avanço 
do sindicalismo classista no nosso 
continente. Hoje, há um espaço 
de unidade de ação das centrais 
sindicais, independentemente 
da sua filiação internacional, 
para construir uma plataforma 
conjunta para fazer frente ao 
neoliberalismo e à própria 
crise, em cima de alguns eixos 
fundamentais: a valorização do 
trabalho – a questão salarial, 
contra a desregulamentação do 

mercado de trabalho, dos direitos 
trabalhistas, redução da jornada 
de trabalho. Tem um eixo mais 
político de apoio às mudanças 
sociais no continente – como o 
apoio à Frente Ampla no Uruguai, 
com Pepe Mujica, ao Evo Morales 
na Bolívia, ao Rafael Correa no 
Equador, com a Frente Sandinista, 
na Nicarágua com Daniel Ortega. 
Há uma combinação muito grande 
entre o movimento social e o 
movimento político, o movimento 
social sem a perspectiva de poder 
acaba se perdendo, bem como a 
luta institucional sem a inserção 
dos movimentos sociais não vai 
muito à frente.

Visão Classista: E o Brasil? Ele 
acompanhou esse movimento?

João Batista Lemos: Aqui 
no Brasil os movimentos sociais 
foram fundamentais para a vitória 
do Lula, que é oriundo da luta 
sindical, da luta dos trabalhadores, 
e acabou canalizando para o 
movimento político. Isso é uma 
demonstração inequívoca que para 
o movimento se emancipar e buscar 
uma perspectiva ele tem que casar 
cada vez mais o movimento social 
com o movimento político. É isso 
que vai alterar a correlação de 
forças no país.

Nós elegemos Dilma em 2010, 
e em 2014 nós vamos enfrentar 
uma nova batalha eleitoral. Nosso 
objetivo é garantir a continuidade 
do projeto político em curso, mas 
com foco no aprofundamento 
do ciclo de mudanças iniciado 
por Lula em 2003. Ou seja, no 
sentido de canalizar nossas forças 
na implementação das reformas 
estruturais no Brasil, que são 
as bandeiras da 2ª Conferência 
Nacional da Classe Trabalhadora 
(Conclat), no Pacaembu. Mas para 
avançar nas reformas estruturais é 

necessário ter uma nova correlação 
de forças no Congresso, no Senado, 
nos estados e, acima de tudo, 
reeleger Dilma. Nós vamos ter de 
enfrentar os grandes monopólios. 
Por exemplo, no campo tem o 
agronegócio e a política agrária não 
pode ficar refém desse setor; na 
educação, temos que enfrentar os 
interesses das universidades privadas 
nacionais e internacionais; da saúde 
privada. Se não tiver a pressão dos 
movimentos sociais e movimentos 
políticos de massa para combinar 
com as forças progressistas, no 
Congresso e no Senado, para 
impulsionar o governo Dilma no 
rumo de reformas estruturais, sem 
essa politização nós não vamos 
muito à frente.

Visão Classista: Em sua 
opinião o movimento sindical 
brasileiro tem a devida 
compreensão desse processo 
político? 

João Batista Lemos: Alguns 
setores, sim. Um momento 
importante foi a última Marcha das 
Centrais em Brasília, que construiu 
suas reivindicações pautada na 
Agenda da Classe Trabalhadora 
e inaugurou um diálogo com o 
governo Dilma. Houve também 
uma campanha da frente da 
juventude, tanto da parte da 
estudantil quanto da trabalhadora 
do campo e da cidade, que foi 
um movimento importante, que 

Para o movimento sindical 
latino-americano, a luta 
pela unicidade sindical 
é fundamental para o 
fortalecimento da luta dos 
trabalhadores

Precisamos garantir que 
essa classe trabalhadora, 
que alguns chamam de 
classe média e que nós 
não entendemos assim, 
tenha os direitos básicos 
para a sua vida tanto na 
cidade como no campo
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Por conta da realização do 3º Congresso Nacional da CTB, a ser realizado entre os dias  
22 e 24 de agosto deste ano, Visão Classista traz nesta edição os três textos principais 
das teses que serão discutidas pelos delegados e delegadas da CTB de todo o país. 
Confira a seguir:

Hoje, há um espaço 
de unidade de ação 
das centrais sindicais, 
independentemente da 
sua filiação internacional, 
para construir uma 
plataforma conjunta 
para fazer frente ao 
neoliberalismo e à própria 
crise

ENCARTE ESPECIAL

contribuiu para a unificação de 
bandeiras das duas frentes. Um 
exemplo concreto é a luta pelos 
10% do PIB para a Educação, 
hoje uma bandeira de todo o 
movimento social. E um dado 
que pode explicar essa unificação 
foi a ampliação do número de 
trabalhadores que estão estudando, 
já que o número de trabalhadores 
cursando o nível superior é muito 
maior que há dez anos. De modo 
que a luta por uma educação 
de qualidade e gratuita nos três 
níveis torna-se algo necessário 
para esses trabalhadores. E é 
importante destacar que, ao investir 
em educação, o Estado estará 
investindo em desenvolvimento, em 
ciência e tecnologia, em inovação. 

Outra bandeira que está 
consensuada no interior da 
luta do movimento sindical é o 
direcionamento de no mínimo 10% 
do PIB para a Saúde. Uma questão 
que também está na ordem da luta 
dos movimentos sociais é a luta 
pela Reforma Urbana, e estamos 
propondo que a CTB tenha um 
fórum específico para tratar com 
os movimentos sociais, justamente 
as questões que fazem a interface 
com a luta dos trabalhadores. 
Precisamos garantir que essa 
classe trabalhadora, que alguns 
chamam de classe média e que 
nós não entendemos assim, tenha 
os direitos básicos para a sua vida 
tanto na cidade como no campo. 
De modo que para garantirmos a 
continuidade dessas conquistas e 
seu aprofundamento, é preciso que 
reforcemos nossa agenda comum 
dos movimentos sociais, para aí sim 
irmos construindo um movimento 
político de massas no Brasil, 
focado nas reformas estruturais 
que impulsione no país um novo 
projeto de desenvolvimento em 
transição para o socialismo.

Visão Classista: Qual o papel 
da CTB nesse processo? 

João Batista Lemos: A CTB, 
com apenas cinco anos, tem 
jogado um papel fundamental 
nesse processo. Ela atua como 
um elo de ação das centrais. 
Um exemplo concreto foi seu 
desempenho na convocação da 
2ª Conclat em 2010. No cenário 
latino-americano, por exemplo, a 
CTB sai na vanguarda e convoca 
o Encontro Sindical Nuestra 
América, sem falar no papel que 
tem jogado junto aos movimentos 
sociais e o fortalecimento da 
politização das questões candentes 
do país. Temos que lutar para 
ampliar o protagonismo da 
classe trabalhadora no Brasil e na 
América Latina.

Visão Classista: Sobre essa 
questão da unidade, como 
você observa o debate em 
torno da dicotomia liberdade 
sindical/unicidade sindical? Há 
contraposição entre essas duas 
categorias? 

João Batista Lemos: A 
CTB não contrapõe a unicidade 
à liberdade e à autonomia. A 
dicotomia que existe é pluralidade 

sindical ou liberalismo sindical 
versus unicidade sindical. 
Nos marcos do capitalismo, 
esse liberalismo acarreta na 
fragmentação do movimento 
sindical, ou seja, não seria 
sindicato por categoria e sim 
por empresa. Para o movimento 
sindical latino-americano, a 
luta pela unicidade sindical é 
fundamental para o fortalecimento 
da luta dos trabalhadores. É 
importante salientar que foi 
por conta desta unicidade que 
realizamos grandes greves. Nesse 
sentido, precisamos avançar 
nesta questão, aperfeiçoando a 
unicidade por ramos de trabalho.

Visão Classista: Em 2013, a 
classe trabalhadora comemora os 
70 anos de Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). O que isso 
significa?  

João Batista Lemos: Significa 
que a luta é importante. A CLT 
não foi dádiva nem dos patrões 
e nem de Getúlio Vargas, mas o 
resultado da luta de milhões de 
brasileiros e brasileiros. Ou seja, 
ela foi e é o coroamento da luta 
histórica dos trabalhadores em 
torno dos seus diretos. E nossa 
luta é pela garantia do que está 
previsto tanto na CLT como na 
Constituinte de 1988. Porém, 
70 anos depois, entendemos que 
a CLT precisa ser modernizada. 
Um exemplo concreto é a luta 
pelo contrato coletivo nacional 
de trabalho, ou seja, um contrato 
coletivo por ramo. De modo que 
precisamos atualizar as relações 
de trabalho de acordo com as 
mudanças ocorridas de 1943 
até aqui. É preciso verificar as 
mudanças da materialidade do 
trabalho para assim construir um 
marco que dê conta das inovações 
em curso. 
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01 – A crise do capitalismo 
iniciada em 2007 nos EUA, que 
depois migrou para a Europa com 
repercussões em todo o mundo, é a 
maior da história e já consumiu mais 
de 15 trilhões de dólares, dinheiro 
injetado a pretexto de debelar as 
turbulências, mas que na verdade 
teve o objetivo de salvar os bancos 
e o sistema financeiro, principais 
responsáveis pela crise.

02 – A crise expõe as 
contradições do sistema capitalista. 
Antes, tivemos a pregação neoliberal 
que advogava a liberalização do 
“deus mercado” e o Estado mínimo, 
agora lançam mão dos recursos 
públicos e de uma intervenção 
governamental inédita para salvar 
bancos e grandes empresas falidas. 
As medidas agravaram os problemas. 
Os recursos financeiros que sobram 
para salvar o sistema são os mesmos 
que faltam à classe trabalhadora. 
Castigada com o desmantelamento 
do chamado estado de bem-estar 
social, é esta quem está pagando a 
conta.

03 – Os efeitos colaterais mais 
notáveis das políticas adotadas por 
esses governos foram o tsunami 
monetário denunciado pela 
presidenta Dilma, que acirra a guerra 
cambial e comercial, e a explosão da 
dívida pública e dos desequilíbrios 
fiscais e comerciais na Europa e EUA, 
fatos que elevaram a crise a um novo 
patamar.

04 – A Europa vive uma 
encruzilhada histórica. Países como 
Grécia, Portugal, Irlanda e Espanha, 
entre outros, perderam a soberania 
sobre as políticas monetária, cambial 
e fiscal e aplicam os pacotes da 
troika (FMI, Banco Central Europeu 
e UE). O objetivo é desmantelar o 
Estado de Bem-Estar Social e reduzir 
o custo do trabalho para recompor 
e ampliar os lucros capitalistas, 
recuperar competitividade e enfrentar 
a concorrência asiática. Isto significa 

redução dos salários, desemprego 
em massa (que na Grécia e Espanha 
é o ingrato destino de mais de 
50% dos jovens), aumento da 
jornada de trabalho, privatizações, 
flexibilização dos contratos, aumento 
de impostos para os pobres, 
cortes nos gastos governamentais, 
precarização dos serviços públicos. 
A receita neoliberal da troika agrava 
a crise ao reduzir as dimensões 
dos mercados internos. É visível 
o aguçamento da luta de classes 
em toda a região e especialmente 
nos países mais endividados. Ao 
longo dos dois últimos anos foram 
realizadas dezenas de greves gerais 
e manifestações de massa contra os 
pacotes ditados pelo FMI na Grécia, 
Portugal, Espanha e outros países. 
O movimento sindical é o principal 
protagonista da resistência à receita 
recessiva da troika. O decadente 
capitalismo europeu já não é 
compatível com o bem-estar social e 
a soberania das nações.

05 – Embora global, a crise 
se manifesta de modo desigual 
nas diferentes nações e regiões do 
planeta, acentuando os efeitos do 
desenvolvimento desigual. Nisto 
reside sua característica política mais 
relevante. Os estragos são maiores 
na Europa, especialmente nos países 
naufragados na dívida externa 
(submetidos à troika); nos Estados 
Unidos e no Japão. A China, mesmo 

desacelerando, não parou de crescer 
e registra expansão média do PIB em 
torno de 9% a.a desde 2007. A Ásia, 
de uma forma geral (excetuando 
Japão), saiu-se bem melhor até 
agora.

06 – Ao fortalecer o poderio 
econômico da China, em ascensão 
há décadas, e aprofundar o declínio 
dos EUA e Europa, a crise acelerou o 
deslocamento do poder econômico 
global do chamado Ocidente para 
o Oriente. A China já é a maior 
potência industrial e comercial 
do mundo, fato que repercute na 
geopolítica e na balança do poder 
mundial, pois reflete o processo de 
esgotamento da ordem econômica 
imperialista oriunda dos acordos 
celebrados em Bretton Woods 
(EUA, 1944), que sacramentaram a 
hegemonia estadunidense. A crise 
econômica converge e se entrelaça, 
deste modo, com uma crise de 
caráter geopolítico em gestação, de 
tal modo que com ela se confunde. 
É muito mais uma crise dos EUA, da 
Europa e do Ocidente do que da 
China, Índia ou do Oriente.

07 – Desta realidade emana a 
necessidade objetiva de uma nova 
ordem geopolítica. Em certa medida 
o mundo já vive um processo de 
transição nesta direção, embora 
o futuro não seja desenhado de 
antemão. A criação e consolidação 
do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul) como bloco econômico 
e político, que já responde por mais 
de 50% do crescimento mundial. Os 
acordos celebrados recentemente 
na cúpula da África do Sul para a 
realização de transações comerciais 
e financeiras com base nas moedas 
próprias, excluindo o dólar, criação 
de um banco de desenvolvimento 
e um fundo monetário do grupo, 
sinalizam a construção de um novo 
sistema monetário. Trata-se de novas 
articulações econômicas e instituições 
alternativas à atual ordem, fundada 
na hegemonia do dólar e em órgãos 
como o FMI e Banco Mundial que, 
sob a máscara do multilateralismo, 
são dominadas pelos EUA e União 
Europeia e servem os interesses 
imperialistas do chamado Ocidente.     

Tempo de Transição na 
américa laTina

08 – Após as derrotas impostas 
ao neoliberalismo com a eleição 
de vários líderes progressistas, 
começando por Chávez na Venezuela 
em 1998, a América Latina vive um 
novo cenário político sintonizado 
com a transição para uma nova 
ordem mundial. Também por aqui 
é notório e sensível o declínio 
econômico e político dos EUA, 
bem como o avanço da China e 
também da diplomacia brasileira. As 
iniciativas de integração em curso 
nos países da região, associadas às 
políticas de redistribuição da renda e 
redução das desigualdades sociais, 
estão desenhando um novo arranjo 
geopolítico, na contramão do projeto 
imperialista dos EUA. 

09 – A nova ordem regional 
vai se definindo em oposição ao 
projeto neoliberal e imperialista dos 
EUA, através da negação do projeto 
da Alca; do combate aos acordos 
bilaterais de livre-comércio e a outras 
iniciativas estimuladas e comandadas 
pelo império; do esvaziamento da 
OEA com a criação da Celac, hoje 
presidida por Cuba; da ampliação 
do Mercosul; do fortalecimento da 

Unasul; da rica experiência da Alba e 
de outros acontecimentos do gênero. 

10 – Hugo Chávez, comandante 
da revolução bolivariana, teve um 
papel central nas iniciativas de 
integração latino-americana. Sua 
morte prematura dia 5 de março 
deste ano, aos 58 anos, comoveu a 
Venezuela e as forças progressistas 
e antiimperialistas na América Latina 
e em todo o mundo. Seu exemplo 
de coragem e determinação, 
que despertou a ira da mídia a 
saldo do imperialismo, continuará 
inspirando a luta dos povos pela 
libertação nacional e social, contra o 
capitalismo e pelo socialismo. 

em decadência, eua ficam 
mais agressivos

11 – O crescimento das relações 
comerciais e financeiras com a China 
(que desde 2009, depois de deslocar 
os EUA, é a principal parceira do 
Brasil), embora gerando tensões 
e contradições no setor industrial, 
está reduzindo a dependência 
comercial e financeira dos países 
latino-americanos em relação aos 
EUA, respaldando um projeto de 
integração alternativo, contra-
hegemônico. A criação do banco de 
desenvolvimento, do fundo monetário 
do Brics, bem como a exclusão do 
dólar nas transações econômicas, 
podem nos livrar das garras do FMI, 
do Banco Mundial e da ditadura 
do dólar. Não é sem razão que a 
China é vista como uma ameaça 
à hegemonia dos EUA na região, 
historicamente considerada como um 
mero quintal do império. 

12 – Diante da decadência 
econômica, as potências capitalistas 
recorrem cada vez mais ao poder 
militar para manter a hegemonia. As 
guerras que infernizam a vida dos 
povos na África e no Oriente Médio 
(Mali, Iraque, Afeganistão, Líbia, 
Síria) são obras do imperialismo, 
crimes que os governos dos EUA, 
França, Inglaterra e Otan  cometem 
para expropriar as riquezas naturais 

dessas nações (petróleo, ouro, 
diamante, urânio) sob a máscara 
da guerra ao terror, defesa dos 
direitos humanos, liberdade e 
democracia. A mentira, a hipocrisia, 
a inversão da realidade e a dupla 
moral reveladas nas provocações 
diuturnas contra o Irã e a Coreia 
do Norte, a cumplicidade com os 
crimes praticados por Israel contra 
os palestinos e o infinito cinismo 
das potências capitalistas são 
amplamente respaldados pela mídia 
burguesa em todo o mundo, o que 
transforma a máxima de que a 
primeira vítima da guerra é a verdade 
numa cruel realidade. A potência 
hegemônica (EUA) conta com mais 
de 800 bases militares instaladas em 
mais de 50 países e ostenta, hoje, 
uma supremacia militar incontestável 
e sem rival. 

13 – Nossa América Latina não 
está à margem dos riscos embutidos 
na crescente agressividade do 
imperialismo, que por aqui se 
manifesta na reativação da 4ª 
Frota, na instalação de novas bases 
militares na Colômbia e no Panamá, 
nos golpes militares em Honduras e 
no Paraguai, nas iniciativas golpistas 
na Venezuela, Equador e Bolívia.  
No plano econômico, depois da 
derrota da Alca, os EUA buscaram 
outros meios de impor seu projeto 
imperialista e sabotar as iniciativas 
de integração regional, negociando 
acordos de livre comércio com 
alguns países e estimulando a 
Aliança do Pacífico (que reúne 
México, Colômbia e Chile, países 
onde ainda conta com governos 
aliados) em oposição ao Mercosul e 
à expansão comercial e financeira da 
China na AL.

14 – O acordo comercial 
entre Estados Unidos e União 
Europeia, anunciado recentemente 
por Barack Obama, também 
é uma reação à ascensão da 
China e ao fortalecimento do 
Brics. Pode se revelar, porém, um 
abraço de afogados, já que o 
declínio das potências ocidentais 
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reflete desequilíbrios estruturais 
e não parece muito propenso à 
reversão. O império manobra para 
recuperar a liderança sobre as 
transações comerciais, que perdeu 
para a China. Essas iniciativas e 
a exacerbação da agressividade e 
ameaças militares são sinais de que 
o caminho na direção de uma nova 
ordem internacional, a exemplo do 
que ocorreu com outras transições 
geopolíticas no passado, não será 
muito pacífico.

defesa do socialismo e de 
uma nova ordem mundial

15 – A crise revela os limites 
históricos do modo de produção 
capitalista e contribui para evidenciar 
os riscos de barbárie que o 
imperialismo encerra, configurados 
nas duas guerras mundiais que 
ceifaram mais de uma centena 
de milhões de vidas no século 
20 e, atualmente, na crescente 
agressividade dos EUA e da Otan. 
Avulta, neste contexto, a necessidade 
de reiterar a propaganda e intensificar 
a luta pela paz e pelo socialismo, 
ideal maior da classe trabalhadora. 

16 – A CTB, a exemplo da FSM, 

compreende que só o socialismo 
pode trazer uma solução definitiva 
para as perturbações recorrentes da 
economia e os retrocessos sociais 
que se verificam inevitavelmente sob 
o capitalismo, bem como evitar a 
possibilidade de guerra abrir caminho 
para uma paz perene entre os povos, 
com absoluto respeito ao direito das 
nações à autodeterminação.

17 – A luta em defesa classe 
trabalhadora no Brasil passa pela 
integração da América Latina a partir 
da América do Sul. É imperioso 
participar deste processo e rechaçar 
os tratados de livre comércio e outras 
iniciativas dos EUA para manter o 
domínio da região; lutar, através do 
Encontro Sindical Nossa América 
(ESNA), para elevar o nível de 
intervenção política e o protagonismo 
da classe trabalhadora, do 
sindicalismo e dos movimentos 
sociais no processo em curso. 

18 – Defender projetos nacionais 
de desenvolvimento com integração 
e valorização do trabalho na região, 
com a concepção de uma integração 
antineoliberal, no espírito da Alba, 
democrática, soberana e solidária, a 
caminho do socialismo, comandada 
pelos Estados e não pelos mercados, 

visando à redistribuição da renda e o 
bem-estar social em todas as nações 
que constituem a Nossa América. 
Batalhar pela viabilização do Banco 
do Sul, respaldar as iniciativas do 
Brics e outras que desenham uma 
nova arquitetura financeira mundial 
e regional alternativa ao FMI, Banco 
Mundial e BID. Defender a ampliação 
dos investimentos em infraestrutura 
para viabilizar a integração física. 

19 – Merece destaque a luta pelo 
Estatuto da Cidadania do Mercosul, 
que realça a necessidade de ampliar 
a unidade e a mobilização da 
classe trabalhadora, sindicatos e 
movimentos sociais e globalizar as 
lutas sociais na região e universalizar 
os direitos sociais. Não queremos 
apenas uma área de livre circulação 
de mercadorias e capitais, almejamos 
liberdade e igualdade para todos 
os seres humanos que habitam 
a região. É preciso cobrar o fim 
do criminoso bloqueio dos EUA 
contra Cuba, defender a soberania 
argentina sobre as Malvinas, a 
retirada de todas as bases militares 
dos EUA no subcontinente e das 
tropas estrangeiras no Haiti, bem 
como, o imediato fechamento de 
Guantánamo.

A CONJUNTURA NACIONAL

ENCARTE ESPECIAL  AVANÇAR NAS MUDANÇAS COM VALORIZAÇÃO DO TRABALHO

01 – A conjuntura nacional 
está estreitamente entrelaçada 
com a conjuntura internacional e 
não pode ser bem compreendida 
isoladamente. Os efeitos da crise 
mundial na economia brasileira 
transparecem no comportamento 
do PIB, que caiu 0,6% em 2009, 
registrou forte recuperação em 2008 
(7,5%) e desaceleração em 2011 
(2,7%) e 2012 (0,9%), num cenário 
agravado pela recessão da indústria 
e a preservação de uma política 
fiscal e cambial conservadora.

02 – Os problemas são 
amenizados pelas políticas de 
valorização do trabalho, combate 

à miséria e melhor distribuição da 
renda, patrocinadas pelo governo 
popular e democrático iniciado em 
2003 e que perdura até hoje, assim 
como pelas medidas de proteção 
à indústria, redução da taxa de 
juros e do spread, investimentos em 
infraestrutura e no PAC, entre outras. 
Graças a essas iniciativas, apesar 
da desaceleração da economia 
e do recuo da indústria, a renda 
do trabalho continuou em alta, 
alimentando o consumo doméstico 
e fomentando um crescimento de 
8,4% das vendas no varejo em 
2012. A taxa média de desemprego 
nas seis regiões metropolitanas 
pesquisadas pelo IBGE desceu a 
5,5% no ano passado, a menor da 
série histórica iniciada em 2003, 
quando bateu em 12,3%.  Todavia, 
o baixo crescimento econômico 
reduziu em 41,94% o número de 
novos postos de trabalho com 
carteira assinada criados em 2012 
em relação a 2011.

um ciclo de mudanças 
promissor

03 – Nos 10 anos de governo 
progressista, iniciados em 2003 com 
a posse de Lula, o Brasil vivenciou 
mudanças políticas e sociais 
significativas. O projeto neoliberal 
capitaneado pela coligação PSDB/
DEM foi derrotado e interrompido. 
O povo brasileiro conquistou vitórias 
históricas nas eleições de 2002, 
2006 e 2010, tendo o movimento 
sindical participado ativamente e 
em geral de forma unitária nessas 
batalhas. Um ciclo de mudanças 
promissor está em curso, sintonizado 
com o novo cenário político da 
América Latina e é o ponto de partida 
para as transformações sociais 
mais profundas demandadas pela 
nação. Os governos Lula e Dilma, 
integrados por partidos de esquerda, 
centro e centro-esquerda, abriram 
espaço para maior participação 
e protagonismo político da classe 
trabalhadora e seus representantes. 

As centrais foram legalizadas, 
a reforma trabalhista tucana foi 
arquivada, e reivindicações relevantes 
do sindicalismo, como a política de 
valorização do salário mínimo e a 
extensão dos direitos ao trabalho 
doméstico, foram contempladas. 
A ideia de um projeto nacional de 
desenvolvimento, desprezada pelos 
neoliberais, foi retomada e o PIB 
cresceu 40,7% entre 2003 e 2011. 
Lula encontrou uma herança maldita, 
o neoliberal FHC deixou o país 
quebrado nas mãos do FMI, recuado 
para a 10ª posição no ranking 
mundial das maiores economias 
e com uma taxa de desemprego 
superior a 20%. Hoje, o Brasil é a 
sexta maior economia do mundo. 

04 – O governo eleito em 2002 
mudou a política externa, rejeitou o 
servilismo diante dos EUA e Europa 
que caracterizou a diplomacia 
tucana e adotou uma postura 
altiva e soberana, que confrontou 
a Alca, priorizou a integração 
latino-americana, a ampliação 
e fortalecimento do Mercosul, a 
intensificação do comércio Sul-
Sul e a parceria estratégica com a 
China e outros membros do Brics. 
O Brasil, hoje, já não está de joelho 
frente ao imperialismo; é uma nação 
muito mais respeitada e influente na 
comunidade internacional. 

05 – Apesar da preservação 
de certo conservadorismo na 
política econômica, o governo 
progressista procura um caminho 
de desenvolvimento alternativo ao 
modelo neoliberal derrotado em 
2002. Criaram-se novas regras para 
exploração do pré-sal e milhões 
de brasileiros e brasileiras foram 
resgatados da miséria absoluta e do 
desemprego. 

06 – A distribuição da renda 
nacional melhorou sensivelmente, 
inclusive nos anos de crise, e a 
desigualdade social, embora ainda 
elevada, recuou ao menor patamar 
desde os anos 1960, basicamente 
em função da expansão da renda do 
trabalho. A população com renda 

domiciliar per capita abaixo da linha 
de pobreza despencou de 24,4% em 
2003 para 10,2% em 2011.

07 – A direita neoliberal, 
capitaneada pela dupla PSDB/DEM, 
sofreu notável esvaziamento político. 
Mantém, ainda, forte influência 
entre as elites econômicas, no Poder 
Judiciário e, especialmente, na 
mídia burguesa, que dita a agenda 
da oposição e se transformou no 
principal instrumento da direita 
brasileira e da ideologia e interesses 
do imperialismo. Opõe-se a todas as 
iniciativas progressistas do governo 
seja em relação à política externa, 
saudosa da postura servil frente 
aos EUA, ou no plano doméstico, 
adotando um tom ostensivamente 
hostil ao governo e seus aliados no 
Congresso Nacional, difamando a 
Petrobras, que pretendia mas não 
conseguiu privatizar, e pressionando 
pela alta dos juros, a pretexto de 
combater a inflação. Assim desenha 
o caminho da oposição para as 
cruciais eleições de 2014. Contra 
o ciclo de mudanças unem-se o 
imperialismo e seus aliados locais, 
as forças conservadoras doutrinadas 
no neoliberalismo, os rentistas e os 
monopólios midiáticos, empenhados 
em acirrar a luta política com 
obscuros propósitos golpistas. A 
possibilidade de retrocessos não 
pode ser desprezada e para barrá-
la é essencial a unidade das forças 
progressistas e do movimento 
sindical.

pedras no caminho do 
desenvolvimenTo nacional

08 – Apesar dos avanços e 
conquistas ocorridas ao longo 
dos últimos 10 anos, ainda são 
muitos os obstáculos no caminho 
de um novo projeto nacional de 
desenvolvimento com soberania e 
valorização do trabalho defendido 
pelas centrais sindicais. O 
governo insiste numa orientação 
macroeconômica conservadora 
(muito embora tenha reduzido 

Valcir Rosa

MARCHA HISTÓRICA Centrais exigem avanços e reúnem mais de 50 mil em Brasília



VISÃOClassista22 VISÃOClassista 23

ENCARTE ESPECIAL  AVANÇAR NAS MUDANÇAS COM VALORIZAÇÃO DO TRABALHO

os juros), estabelecendo metas 
de superávit fiscais recessivas e 
mantendo o compromisso com 
o câmbio flutuante que, em 
associação com a manipulação do 
câmbio pelos EUA e Europa através 
da política monetária, é apontada 
por especialistas como a principal 
causa da desindustrialização em 
curso na economia brasileira. 
O fraco desempenho do PIB 
tem muito a ver com a política 
macroeconômica e enfraquece 
a posição do Brasil no mundo 
e na América Latina, além de 
comprometer os avanços.

09 – O processo de 
desnacionalização da economia tem 
avançado de forma preocupante nos 
últimos anos. No ano passado, 296 
empresas nacionais foram adquiridas 
por capitalistas estrangeiros. Em 
2011, foram 208 e em 2010, 175. 
As operações de fusões e aquisições 
traduzem o processo de concentração 
e centralização do capital pelo globo. 
Investidores dos EUA, alavancados 
pela política monetária expansionista 
do Federal Reserve (o banco central 
estadunidense, que oferta juros a 
0% e promove o chamado tsunami 
monetário), estão entre os maiores 
beneficiários da desnacionalização, 
mas foram as empresas chinesas 
que mais investiram em fusões e 
aquisições no Brasil entre 2009 e 
2011.   

10 – Embora negligenciado 
pela equipe econômica do 
governo, este processo é nocivo 
para o desenvolvimento nacional 
por mais de uma razão: obstrui o 
desenvolvimento tecnológico do 
país, visto que a decisão sobre o 
investimento dos lucros obtidos no 
país, especialmente em pesquisa 
e tecnologia, ocorre nas matrizes; 
estimula a desindustrialização, 
pois no setor industrial as 
empresas adquiridas priorizam a 
compra de componentes e bens 
intermediários no exterior em 
detrimento da indústria nacional. 
As aquisições ampliam o passivo 

externo, as remessas de lucros e 
dividendos ao exterior e o déficit 
em conta corrente. As remessas 
cresceram mais de cinco vezes 
entre 2004 e 2011, perfazendo o 
valor acumulado de 404 bilhões 
de dólares no período. O efeito 
mais nocivo da remessa de 
lucros às matrizes reside na sua 
contribuição para a redução da 
taxa de investimentos interna e, 
por consequência, do potencial de 
crescimento do PIB.

11 – Associado à 
desnacionalização, a 
desindustrialização da economia 
é outro grave obstáculo ao 
desenvolvimento. Em 1985, segundo 
estatísticas do IBGE, a indústria 
de transformação respondeu 
por 27,2% do valor adicionado 
à economia brasileira (PIB). Já 
em 2012, o percentual tinha 
caído a 13,3%, o menor desde 
1958. O nível de emprego no 
setor declinou 28% entre 1985 e 
outubro de 2010. O governo Dilma 
tomou medidas para incentivar a 
produção industrial, embora sem 
abandonar o compromisso com 
o câmbio flutuante, apontado por 
muitos como principal causa da 
baixa competitividade da indústria 
instalada no Brasil, que fechou 
o ano 2012 com a produção 
em queda de 0,8% em relação 
a 2011. Mais preocupante foi o 
comportamento dos investimentos 
(aquisição de máquinas, 
equipamentos e realização de obras 
de construção civil), que declinaram 
4% no ano, estacionando em 18,1% 
do PIB, segundo o IBGE.

12 – A indústria tem sido e é o 
principal motor do desenvolvimento 
das nações na história moderna 
e contemporânea. A ascensão 
da China à condição de primeira 
potência comercial do planeta, 
depois que o valor da sua produção 
industrial superou a dos EUA, é uma 
prova vigorosa disto. Inversamente, 
o declínio do poderio econômico 
relativo da maior potência capitalista 

do globo está estreitamente 
associado à desindustrialização. A 
ideia de que vivemos uma sociedade 
pós-industrial ou uma “economia 
do conhecimento” não tem 
correspondência na realidade. Não 
se pode negligenciar a relevância de 
defender, proteger e estimular o setor.  

13 – Também têm de ser 
enfrentadas as ameaças ao 
pacto federativo decorrentes 
das desigualdades regionais e 
assimetria na distribuição dos 
recursos públicos. Mais de 60% dos 
impostos arrecadados no país são 
concentrados na União, os estados 
ficam com 24% e os municípios com 
14%, tendo de arcar com serviços 
extorsivos da dívida pública. A 
polêmica em torno da redistribuição 
dos royalties do pré-sal, que hoje 
beneficiam os estados produtores 
(Rio, Espírito Santo e São Paulo), e 
a chamada guerra fiscal acentuam 
os dilemas nesta esfera. Já a Lei 
de Responsabilidade Fiscal se 
transformou numa camisa de força 
para grande número de municípios e 
estados, sendo urgente revogá-la ou 
flexibilizá-la, bem como renegociar 
as dívidas com a União. 

14 – Não houve avanço na 
direção das reformas estruturais 
demandadas pelas forças 
progressistas e os movimentos 
sociais: reforma agrária, reforma 
política, reforma urbana, reforma 
tributária, reforma educacional e 
reforma dos meios de comunicação. 
A paralisação da reforma agrária, 
bandeira histórica dos movimentos 
sociais e forças progressistas, é 
particularmente frustrante. 

15 – O empresariado, com 
forte influência junto aos poderes 
constituídos e respaldado inclusive 
por setores do sindicalismo 
nacional, continua pressionando 
pela realização de uma reforma 
trabalhista, pleiteando o fim ou a 
flexibilização da CLT (que neste 
ano completa e comemora 70 
anos) e defendendo o princípio da 
prevalência do negociado sobre o 

legislado.
16 – A desoneração da folha 

de pagamento para vários setores 
e ramos da economia brasileira 
subtrai recursos do INSS e pode 
comprometer a Previdência Pública, 
favorecendo interesses privados.

17 – O Ministério do Trabalho 
vem sendo submetido a um contínuo 
processo de esvaziamento, apesar 
dos protestos e alertas das centrais 
sindicais.

18 – É preciso notar que o 
relacionamento entre o movimento 
sindical e o governo Dilma não 
foi dos melhores em 2012. Sinais 
disto, entre outros, foram o 
confronto com o funcionalismo, as 
dificuldades de audiência e diálogo 
com a presidenta, a ausência de 
consulta aos trabalhadores para 
a elaboração de projetos que 
afetam os interesses da classe 
(rodovias, ferrovias, energia, portos 
e aeroportos), em contraste com 
o tratamento VIP dispensado aos 
donos do capital, beneficiados 
com uma controvertida política de 
concessões, através das chamadas 
Parcerias Público Privadas (PPPs) 
no setor de infraestrutura, que abre 
caminho à privatização, restringe o 
papel do Estado no desenvolvimento 
nacional e constitui um precedente 
perigoso. Felizmente, a audiência 
concedida aos presidentes das 
centrais após a 7º Marcha da 
Classe Trabalhadora em Brasília e 
o discurso proferido pela presidenta 
no congresso da Contag, em 
que prometeu acelerar a reforma 
agrária, sinalizou uma mudança 
positiva de conduta. Na audiência 
com os presidentes das centrais, 
dia 6 de março, a presidenta se 
comprometeu a trabalhar pela 
regulamentação da Convenção 151 
da OIT e expressou apoio à luta 
pelas 40 horas semanais.

19 – Para dar continuidade 
ao ciclo inaugurado pelo governo 
Lula e avançar nas mudanças 
com valorização do trabalho, é 
imperioso ampliar a capacidade 

de mobilização e o protagonismo 
político da classe trabalhadora 
e dos movimentos sociais, que 
devem marchar unidos na luta 
por um novo projeto nacional de 
desenvolvimento.  

luTar pela agenda da 
conclaT

20 – Na atual conjuntura, a CTB, 
em aliança com as demais centrais, 
deve lutar pela concretização da 
agenda por um novo projeto de 
desenvolvimento com valorização do 
trabalho, soberania e democracia, 
aprovada na 2ª Conferência 
Nacional da Classe Trabalhadora 
(Conclat), realizada em junho de 
2010 no estádio do Pacaembu em 
São Paulo.

21 – Para avançar nas mudanças 
com valorização do trabalho é 
preciso mobilizar forças, participar 
ativamente nas eleições de 2014 
visando barrar o risco de retrocesso 
neoliberal, eleger em todos os 
níveis candidatos identificados com 
os interesses e ideais da classe 
trabalhadora e defender uma 
repactuação política. Esta deve 
envolver os partidos progressistas, 
sindicatos e movimentos sociais, 
setores do empresariado e da 
chamada sociedade civil, em 
torno de um novo projeto de 
desenvolvimento nacional e 
levantando as seguintes bandeiras: 

a) Redução constitucional da 
jornada para 40 horas semanais 
sem redução de salários;

b) Aprofundar a mudança na 
política macroeconômica visando: 
maior redução das taxas de 
juros e spread; fim do superávit 
primário e da DRU; ampliação dos 
investimentos públicos; controle 
do câmbio, do fluxo de capitais e 
taxação das remessas de lucros; 

c-Universalização das políticas 
públicas, garantindo saúde e 
educação de qualidade para todos; 
10% do PIB para educação pública 
e 10% do orçamento da União para 

o SUS;
d- Ratificação da Convenção 

158 e regulamentação da 
Convenção 151 da OIT;

e- Rigorosa regulamentação 
da terceirização; proibição da 
terceirização no setor público, onde 
o preenchimento de novos postos 
de trabalho deve ser precedido por 
concursos;

f- Fim do fator previdenciário e 
revalorização das aposentadorias e 
pensões; 

g- Fim da discriminação contra 
mulheres, negros e jovens no 
mercado de trabalho; 

h- Reforma agrária e 
fortalecimento da agricultura 
familiar;

i- Reforma tributária progressiva, 
com taxação das grandes fortunas e 
heranças;

j- Aprofundamento da 
democracia: reforma do Judiciário; 
reforma e democratização da mídia; 
financiamento público exclusivo 
das campanhas políticas para 
coibir a ação do poder econômico 
e aprofundamento da democracia 
participativa;

k) O desenvolvimento 
preconizado pela Conclat não 
pode ser resultado da destruição 
da Natureza. Ao mesmo tempo em 
que defende a proteção ao meio 
ambiente, a CTB se diferencia 
de grupos ambientalistas, com 
financiamento externo e movidos 
por interesses obscuros, que fazem 
do ambientalismo uma bandeira 
de oposição ao desenvolvimento 
nacional, como se vê especialmente 
no ramo hidrelétrico.

22 – Ao mesmo tempo, a CTB 
deve desenvolver a luta contra a 
desnacionalização da economia 
brasileira, reivindicando regras mais 
rígidas para o ingresso de capital 
estrangeiro no país e as aquisições 
estrangeiras, que pouco ou nada 
contribuem para o aumento da 
taxa de investimento e a expansão 
das forças produtivas nacionais. É 
inadmissível que o Brasil seja um dos 
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únicos países do mundo a não cobrar 
imposto sobre as remessas dos lucros 
e dividendos das multinacionais 
ao exterior. É preciso restringir e 
taxar essas remessas, destinando os 
impostos arrecadados à ampliação 
dos investimentos públicos em 
educação e infraestrutura, o que vai 
contribuir para a elevação da taxa 
de investimentos. Pressionar pela 
aprovação da PEC que reintroduz 
na Constituição a distinção entre 
empresas brasileiras e estrangeiras, 
proposta pelo dirigente da CTB e 
deputado federal Assis Melo (PCdoB-
RS). 

23 – Interligado à 
desnacionalização, a 
desindustrialização é outra grande 
ameaça ao futuro do país. Não 
restam dúvidas de que o crescimento 
da China beneficiou o Brasil, assim 
como outros países da América 
Latina e do Brics, por seus impactos 
positivos nos preços relatos das 
commodities e os termos do 
intercâmbio mundial de mercadorias. 
Mas o relacionamento comercial 
com a nova potência asiática, 
que em 2009 passou a ser nossa 
principal parceira comercial, também 
encerra riscos para a indústria aqui 
instalada e estimula a reprimarização 
da economia, pois é baseada na 
exportação de produtos primários 
e importação de industrializados, 
reproduzindo a divisão internacional 
do trabalho de caráter neocolonial 
que tanto criticamos. Faz-se 
necessário adotar uma nova política 
industrial e aprofundar as medidas 
de proteção e incentivo às empresas 
nacionais, privilegiando os ramos que 
desenvolvem tecnologia de ponta. A 
desindustrialização é um problema 
que antecede a crise e decorre das 
distorções inerentes ao atual modelo 
de desenvolvimento.

24 – A relevância da bandeira 
da democratização dos meios de 
comunicação cresce na medida 
em que a mídia hegemônica (ou 
burguesa) escancara sua parcialidade 
e reacionarismo político, hostiliza 

os movimentos sociais, buscando 
criminalizar as lutas, e toma partido 
ostensivamente a favor da direita 
neoliberal e do imperialismo.  

25 – A luta pela igualdade 
entre homens e mulheres, negros 
e brancos, adultos ou jovens é 
essencial. A discriminação no 
mercado de trabalho, com salários 
inferiores para mulheres, negros e 
jovens, é um meio que o capitalismo 
usa para aumentar os lucros 
intensificando a exploração da força 
de trabalho.

26 – O mercado de trabalho 
brasileiro, não obstante os avanços 
recentes, é ainda marcado pelo 
elevado grau de flexibilização e 
precarização. Cerca de 50% dos 
trabalhadores e trabalhadoras são 
informais. O trabalho de crianças e 
menores adolescentes ainda é uma 
realidade para milhões. O trabalho 
escravo também não foi erradicado. 
Além disto, o país convive com 
índices escandalosos de rotatividade 
da mão de obra. Para contornar 
esses problemas é essencial ratificar 
a Convenção 158 da OIT, aprovar 
a PEC contra o trabalho escravo, 
punir a exploração do trabalho 
infantil, regulamentar o princípio 
constitucional que impede as 
demissões imotivadas, bem como o 
que prevê a proteção do trabalhador 
face aos efeitos da automação, que 
sob o capitalismo, em vez de reduzir 
jornada, é fonte de desemprego e 
desqualificação profissional. 

70 anos da clT e defesa dos 
direiTos sociais

27 – O projeto nacional da classe 
trabalhadora é substancialmente 
distinto do projeto e propostas do 
empresariado, embora existam 
convergências pontuais, como ficou 
demonstrado no Grito de Alerta 
realizado no primeiro semestre 
do ano passado. Em nome do 
aumento da produtividade e da 
competitividade, os capitalistas 
advogam a redução dos direitos 

sociais e a depreciação do trabalho. 
É o que sugere, por exemplo, a 
proposta de reforma trabalhista 
(regressiva e neoliberal) da CNI. 
Em oposição ao neoliberalismo, 
a agenda da Conclat considera 
a valorização do trabalho como 
uma fonte de desenvolvimento 
via fortalecimento do mercado 
interno, o que ficou suficientemente 
demonstrado pela experiência dos 
últimos dez anos. O sindicalismo 
classista não pode e nem vai abrir 
mão desta concepção progressista.

28 – A ofensiva do capital contra 
o trabalho é um fenômeno global 
que se verifica também por aqui, 
malgrado a mudança do cenário 
político. Está na ordem do dia a 
defesa da manutenção e ampliação 
dos direitos sociais. Neste ano a 
CLT completa 70 anos sob o fogo 
cerrado do capital. Realizar uma 
grande campanha em defesa da CLT 
e da manutenção e ampliação dos 
direitos sociais é tarefa que a CTB 
e o sindicalismo nacional devem se 
propor ao longo deste ano. A fonte 
dos direitos sociais é a luta da classe 
trabalhadora contra a opressão 
capitalista.

29 – O sindicalismo classista 
defende o fortalecimento do 
Estado nacional numa perspectiva 
popular, conferindo-lhe um novo 
papel, em oposição à concepção 
neoliberal de Estado mínimo. Em 
âmbito nacional, na promoção do 
desenvolvimento, e igualmente no 
processo de integração da América 
Latina e no desenho de uma nova 
ordem mundial, o Estado tem um 
papel central a desempenhar.  A 
crise do capitalismo neoliberal 
ajuda a evidenciar esta realidade, 
revelando os limites e desequilíbrios 
da iniciativa privada e do mercado. 
Neste sentido, é preciso recuperar 
a capacidade de investimento e 
planejamento do setor público, bem 
como valorizar e ampliar o quadro 
de servidores públicos, resgatando 
o desenvolvimento e crescimento 
profissional na carreira.

BALANÇO, AÇÃO E DESAFIOS DA CTB
01 – O movimento sindical e 

a classe trabalhadora brasileira 
conquistaram importantes vitórias ao 
longo dos últimos dez anos: política 
de valorização do salário mínimo, 
aumentos reais nas negociações 
coletivas, derrota da reforma 
trabalhista proposta pelo governo 
FHC, legalização das centrais, 
elevação do índice de sindicalização, 
extensão dos direitos trabalhistas 
às domésticas, redução da taxa de 
juros. O índice de sindicalização, que 
tinha caído de 16,7% para 16,1% 
nos anos neoliberais (1992 a 1999), 
avançou para 17,7% em 2009. 
Unidade e luta explicam os resultados 
positivos. 

02 – É gritante a diferença em 
relação ao período anterior, em 
que reinava o neoliberalismo e 
os sindicatos foram constrangidos 
à defensiva, lutando para reduzir 
perdas. Em 2003, apenas 18% dos 
acordos de convenções coletivas 
obtiveram um reajuste igual 
ou superior à taxa de inflação. 
Desde 2004 essa porcentagem 
vem aumentando, refletindo o 
crescimento das mobilizações e 
greves num novo ambiente político 
e há anos que cerca de 90% dos 
acordos e convenções consagram 
reajustes acima da taxa de inflação, 
o que configura um período de 
recuperação do salário real. 

03 – A 7ª Marcha da Classe 
Trabalhadora realizada no dia 6 
de março de 2013, em Brasília, 
reuniu cerca de 50 mil trabalhadores 
e trabalhadoras do campo e da 
cidade. A manifestação resgatou 
a agenda aprovada na 2ª Conclat 
por um novo projeto nacional de 
desenvolvimento com valorização do 
trabalho, soberania e democracia. 

04 – A marcha foi mais uma 
demonstração de que a unidade 
potencializa a força e a capacidade 
de mobilização das centrais, 
elevando com isto o protagonismo 

político da classe trabalhadora. 
Logo após a marcha, os presidentes 
das centrais foram recebidos pela 
presidenta Dilma Rousseff, a quem 
entregaram os documentos com as 
propostas aprovadas na 2ª Conclat. 
A presidenta se comprometeu com 
a regulamentação da Convenção 
151 da OIT e expressou apoio à luta 
pelas 40 horas semanais.

05 – Os avanços são sensíveis, 
mas não devem obscurecer as 
debilidades do sindicalismo nacional, 
sua frágil organização, baixa 
capacidade de mobilização e certa 
burocratização. As mobilizações 
gerais ainda são tímidas. A 
pluralidade de ideias e concepções 
políticas em seu interior é natural 
e saudável, mas não deixa de ser 
preocupante observar lideranças 
importantes flertando com a direita 
neoliberal. Tal conduta joga água no 
moinho das forças que advogam o 
retrocesso.

defesa da unidade

06 – A CTB nasceu num 
cenário político novo, marcado 
pela derrota eleitoral da direita 
neoliberal no Brasil, com a eleição 

e reeleição de Lula e a vitória de 
forças progressistas em vários outros 
países da América Latina. Resulta de 
uma ampla composição de forças, 
que compreende os sindicalistas 
originários da Corrente Sindical 
Classista (CSC), Sindicalismo 
Socialista Brasileiro (SSB), 
independentes, federações estaduais 
e sindicatos de trabalhadores e 
trabalhadoras rurais, confederações, 
federações e sindicatos de marítimos 
e portuários.

07 – A consolidação da unidade 
dessas diferentes forças é vital à 
existência e fortalecimento da CTB. A 
democracia interna, a transparência 
e a permanente busca do consenso 
são práticas cotidianas que 
caracterizam o sindicalismo classista 
e avalizam a unidade na diversidade. 
A defesa da unidade talvez seja a 
principal marca da CTB.

08 – A concepção classista 
advoga a mais ampla unidade do 
sindicalismo e dos movimentos 
sociais. Por isto, a CTB participa 
ativamente do Fórum das Centrais 
e de suas lutas unitárias com a 
compreensão de que a união do 
sindicalismo nacional já não é 
possível nos marcos de uma única 

Jesus Carlos

UNIDADE Conclat, em 2010, tornou-se marco da luta da classe trabalhadora no país
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central. É imperioso buscar a 
unidade dentro da diversidade entre 
as diferentes centrais. Isto também 
significa a defesa da unicidade 
sindical contra concepções que, 
em nome do pluralismo e da 
liberdade, promovem a divisão e o 
desmembramento das bases. 

09 – Este esforço tem dado 
resultados positivos, potencializando 
a capacidade de mobilização 
dos trabalhadores e elevando, na 
prática, o protagonismo da classe, 
como ficou demonstrado na 7ª 
Marcha das Centrais Sindicais a 
Brasília. É necessário aprofundar 
a unidade, regularizar e planejar 
o funcionamento do Fórum das 
Centrais, resgatar a agenda da 
Conclat e realizar, se possível ainda 
neste ano, uma Plenária Nacional 
do Movimento Sindical para compor 
uma mesa permanente das centrais. 
O retorno da CUT ao Fórum das 
Centrais fortalece a ação unitária do 
movimento sindical.

10 – É com este espírito que nossa 
central classista tem participado de 
atividades unitárias do 1º de Maio 
em São Paulo e outros estados. 
Cada central tem concepções e 
perfis políticos próprios, mas isto não 
impede a unidade fundada na defesa 
dos interesses da classe trabalhadora 
e orientada pela agenda da Conclat 
por um novo projeto nacional de 
desenvolvimento com soberania, 
democracia e valorização do trabalho.

viTórias do sindicalismo 
classisTa

11 – Nos anos decorridos desde 
a realização do seu 2º Congresso, 
em setembro de 2009, a CTB 
ampliou sua representatividade 
e influência sindical e política e 
logrou relevantes vitórias. Nossa 
central conta hoje com mais de 
mil entidades filiadas. Alcançou 
um índice de representatividade 
apurado pelo Ministério do Trabalho, 
em dezembro de 2012, próximo 
de 10%, representando em torno 

de seis milhões de trabalhadores 
e trabalhadoras urbanas e rurais, 
consolidando sua posição entre 
as quatro centrais sindicais mais 
representativas do país. 

12 – Durante este período 
cumpre destacar a realização da 
2ª Conferência Nacional da Classe 
Trabalhadora (Conclat), principal 
bandeira levantada pelos sindicalistas 
classistas no congresso de 2009. 
Ocorrido no dia 1º de junho de 
2010, o evento reuniu cerca de 30 
mil lideranças sindicais da CTB, CUT, 
FS, NCST e CGTB, no estádio do 
Pacaembu em São Paulo, e aprovou 
a agenda da classe trabalhadora 
por um novo projeto nacional de 
desenvolvimento orientado por três 
valores fundamentais: valorização do 
trabalho, soberania e democracia.

13 – Em 2011 foi realizado o 
primeiro Conselho Geral da CTB, 
em Atibaia (SP), com a participação 
de 650 delegados e delegadas de 
todo pais, sendo 40% mulheres. Na 
reunião, os conselheiros debateram 
e rejeitaram a proposta de 
regulamentação da terceirização que 
tramitava no Congresso Nacional e 
aprovaram um plano de lutas.  

14 – A bandeira do 
desenvolvimento com valorização 
do trabalho foi defendida já no 
Congresso de fundação da CTB, em 
dezembro de 2007. Após a Conclat, 
transformou-se numa bandeira 
comum das centrais, o que constitui 
uma vitória política do sindicalismo 
classista advogado e praticado pela 
CTB. 

15 – A defesa do desenvolvimento 
nacional, resguardando e 
contemplando os interesses da 
classe trabalhadora, esteve no 
centro de muitas manifestações e 
lutas conduzidas unitariamente pelo 
fórum das centrais, com destacada 
participação da CTB. Podemos 
citar, neste sentido, os atos pela 
redução dos juros e do spread 
bancário, o Grito de Alerta contra a 
desindustrialização, que mobilizou 
nacionalmente dezenas de milhares 

de trabalhadores e trabalhadoras em 
março e abril do ano passado. 

16 – No primeiro semestre do 
ano passado, a CTB realizou uma 
campanha nacional em defesa 
da unicidade e da contribuição 
sindical, rejeitando e combatendo 
concepções que, em nome da 
liberdade, propõem o liberalismo em 
substituição à unicidade e ameaçam 
dividir e enfraquecer os sindicatos, 
subtraindo-lhes também a principal 
fonte de financiamento.

17 – A defesa feita pela CTB do 
caráter unitário de entidades como a 
Contag e a Contee, nas quais cresce 
a influência do sindicalismo classista, 
resultou na decisão congressual 
dessas duas organizações sindicais 
de desfiliar da CUT e manter a 
autonomia necessária para garantir a 
unidade. 

18 – A CTB ampliou sua 
presença e força no sindicalismo rural 
defendendo de modo consequente 
e firme a representação unitária dos 
agricultores familiares e assalariados, 
bem como a unicidade sindical, a 
reforma agrária, o fortalecimento 
da agricultura familiar e o Projeto 
Alternativo de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PADRSS) da Contag. Os 
classistas tiveram uma participação 
decisiva no 11º Congresso da Contag, 
onde já são maioria, bem como na 
reeleição de seu presidente, Alberto 
Ercílio Broch, em março de 2013.

19 – Merece também destaque 
a participação da CTB na luta pelo 
fim do odioso fator previdenciário e 
pela revalorização das aposentarias 
e pensões, reivindicações levantadas 
pela marcha em Brasília, ao lado de 
outras bandeiras fundamentais como 
reforma agrária, redução da jornada 
de trabalho sem redução de salários, 
10% do PIB para a educação, 10% 
do Orçamento da União para a 
Saúde, Convenções 158 e 151 da 
OIT, igualdade de oportunidade para 
mulheres e homens e ampliação dos 
investimentos públicos.

20 – A luta das mulheres, 
dos negros e dos jovens pela 

igualdade e contra a exploração 
capitalista, que discrimina para 
rebaixar salários, é central para o 
sindicalismo classista. Igualmente 
relevante é o envolvimento nas 
batalhas políticas visando à 
eleição de candidatos progressistas 
comprometidos com os interesses 
da classe trabalhadora. Em 
2010, a CTB apoiou a eleição da 
presidenta Dilma e propagandeou 
a agenda da classe trabalhadora. 
Em 2012, divulgou a plataforma 
classista orientando os sindicalistas 
classistas a apoiarem candidatos 
comprometidos com o povo 
trabalhador nas eleições municipais 
e fazer campanha junto às bases.

21 – A CTB teve papel 
destacado na I Conferência 
Nacional de Emprego e Trabalho 
decente, realizada em 2012 sob 
a influência da crise mundial, da 
vigência de políticas neoliberais 
e grande ofensiva do capital. A 
representação patronal abandonou 
a Conferência logo no início dos 
trabalhos, sabotando o esforço 
realizado durante mais de um ano 
e meio de tentativas de diálogo 
tripartite (governo, empresários e 
trabalhadores). Os representantes 
dos trabalhadores defenderam 
a valorização do trabalho e se 
orientaram pela agenda aprovada 
na 2ª Conclat. O evento revelou os 
limites do chamado tripartismo.  

22 – Cabe destacar o empenho 
das lideranças classistas para 
aprovação da PEC contra o trabalho 
escravo, pela regulamentação da 
terceirização, contra as práticas 
antissindicais, em defesa dos 10% 
do PIB para educação, bem como 
na luta para que os trabalhadores 
não paguem a conta da crise do 
capitalismo. 

23 – A CTB, que realizou em abril 
de 2010 o 1º Encontro Nacional dos 
Trabalhadores Públicos Classistas, foi 
uma das centrais responsáveis pelas 
maiores greves do funcionalismo 
publico federal nos últimos três 
anos, exercendo papel de destaque 

na paralisação geral de 2012. O 
protagonismo da nossa central em 
todas as mesas de negociação com o 
governo federal é reconhecido pelos 
trabalhadores.

24 – No âmbito internacional, 
a central classista atuou nas 
mobilizações lideradas pela FSM e 
na organização do Encontro Sindical 
Nossa América (ESNA), que em 
2014 realizará sua 6º versão em 
Cuba. O objetivo central do ESNA 
é elevar o protagonismo político 
da classe trabalhadora nas lutas 
políticas e no processo de integração 
das Américas do Sul e Latina. Frente 
à crise sistêmica do capitalismo e 
às políticas neoliberais recessivas, 
reiterou a defesa do desenvolvimento 
com valorização do trabalho, na 
perspectiva de acumular forças 
para abrir caminho à superação 
do capitalismo e construção do 
socialismo.

combaTer a 
burocraTização e 
acomodação das direções

25 – Apesar dos êxitos 
conquistados, persistem dificuldades 
e insuficiências que precisam 
ser superadas. A capacidade 
de mobilização do movimento 
sindical brasileiro deixa a desejar. É 
necessário aprofundar a inserção e 
organização das entidades nas bases 
para enfrentar o desafio de envolver 
e representar o novo contingente 
de trabalhadores e trabalhadoras 
resgatados do desemprego e da 
miséria pelos governos Lula e Dilma, 
considerado pelos monopólios 
midiáticos de forma enviesada e 
equivocada como “classe média”. 
Para fortalecer sua organização, a 
CTB deve combater a burocratização, 
o espontaneísmo e acomodação 
das direções. O planejamento do 
trabalho e a formação político-
sindical são imprescindíveis para a 
prática de um sindicalismo classista.

26 – Para superar a 
burocratização e o divórcio entre 

direções e bases é indispensável 
priorizar a organização dos 
trabalhadores e trabalhadoras nos 
locais de trabalho. Isto significa 
conferir maior atenção às Cipas, 
exigir a regulamentação do princípio 
constitucional (Artigo 11º) que 
prevê a instituição do representante 
sindical nas empresas com 200 ou 
mais empregados, criar comissões 
sindicais de base, envolver jovens e 
mulheres na ação sindical e procurar 
formas de organizar os informais, 
sem registro em carteira – e, por 
isto, excluídos hoje das bases da 
representação sindical. A política de 
profissionalização dos sindicatos deve 
ter como critério a necessidade de 
aprofundar os laços com as bases 
e não afastar os dirigentes para a 
sede dos sindicatos em detrimento da 
ação nos locais de trabalho. 

ação e desafios

27 – A consolidação e 
fortalecimento da CTB abrem 
novas perspectivas para a luta da 
classe trabalhadora em defesa do 
desenvolvimento com valorização 
do trabalho, contra a exploração 
capitalista e pelo socialismo. 
Os desafios que se colocam ao 
3º Congresso começam pela 
necessidade de fortalecer a 
organização dos classistas nos 
estados, filiar novas entidades, 
estruturar os diversos ramos, setores 
e segmentos da central, dinamizar 
a ação das diferentes secretarias, 
ampliar a política de relações 
internacionais no interior da FSM, 
ESNA e CCSCS, participar ativamente 
das grandes batalhas sociais e 
políticas do país, com destaque 
para as eleições gerais de 2014, 
investir mais na formação classista e 
melhorar sua qualidade, contribuir 
para a ampliação da unidade das 
centrais, intensificando a aliança 
com o conjunto dos movimentos 
sociais, reforçar o debate e a 
compreensão sobre a questão rural, 
as lutas específicas de mulheres, 
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jovens, negros, aposentados, bem 
como sobre políticas públicas e 
institucionais.

28 – Destacam-se entre as ações 
e desafios do sindicalismo classista 
para o próximo período:

• Constituir um fórum próprio da 
CTB, em conjunto com entidades dos 
movimentos sociais cujas lutas estão 
associadas à da classe trabalhadora, 
para debater a conjuntura e 
encaminhar regularmente batalhas 
unitárias e conjuntas; 

• Incorporar jovens, negros, 
mulheres e aposentados na ação 
sindical na perspectiva de um 
sindicalismo classista, de massas e 
politizado; 

• Propor a realização de uma 
Plenária Nacional Unitária do 
Movimento Sindical para debater 
a ação sindical, instalar uma Mesa 
Permanente das Centrais, visando 
fortalecer e aprofundar a unidade, 
definir um eixo estratégico de luta 
e uma agenda própria e autônoma 
de lutas unitárias com base nas 
resoluções da Conclat. Regularizar 
o funcionamento dos fóruns das 
centrais, que não deve ser apenas 
reativo e pautado pela agenda 
institucional (governo e Congresso);

• Estimular a renovação, 
incorporando jovens, mulheres 
e negros e aproximando mais as 
direções das bases;

• Incorporar a reivindicação da 
instalação de Comitês Sindicais de 
Base, com direito à estabilidade 
sindical, nas campanhas salariais;

• Propor ao Conselho de 
Relações de Trabalho, em especial 
da câmara bipartite, o debate sobre 
a democratização das eleições 
sindicais; elaborar um Código 
Eleitoral Democrático, que deve ser 
transformado em projeto de lei no 
Congresso Nacional;

• Lutar contra o esvaziamento 
e pela valorização do Ministério do 
Trabalho;

• Realizar nos sindicatos 
campanha permanente de 
sindicalização; lutar contra as 

práticas antissindicais e pela 
democratização nos locais de 
trabalho;

• Reforçar o internacionalismo e 
a solidariedade como instrumento da 
classe trabalhadora no enfrentamento 
da crise. Fortalecer a FSM e o ESNA; 
reforçar as Uniões Internacionais de 
Sindicatos por ramo de atividade 
(UIS, da FSM);

• Priorizar a comunicação, 
investir mais na qualidade dos nossos 
veículos, combater o monopólio da 
mídia capitalista e realizar gestões 
para criar veículos de comunicação 
de massas alternativos, em comum 
acordo com as demais centrais, os 
movimentos sociais, partidos e forças 
progressistas;

• Trabalhar para inserir 
no movimento sindical o novo 
contingente da classe trabalhadora 
que emergiu do desemprego e da 
miséria, constituído por milhões 
de assalariados, hoje fortemente 
influenciados e disputados pela 
direita neoliberal, que destila 
sua ideologia através da mídia 

hegemônica difundindo o falso 
conceito de “nova classe média”, 
investindo na alienação com o 
objetivo de afastar esses assalariados 
das lutas sociais;

• Ampliar a capacidade de 
mobilização das bases, que hoje 
deixa a desejar; organizar os 
trabalhadores nos locais de trabalho, 
intensificar a formação classista e 
a comunicação de massas visando 
construir e elevar a consciência de 
classe e ampliar a mobilização;

• Propor um funcionamento 
mais regular do Fórum das Centrais, 
que não pode ser apenas reativo e 
pautado pela agenda institucional 
(do governo e Congresso);

• Defender o desenvolvimento 
com sustentabilidade ambiental;

• Pleitear a ampliação da 
Coordenação dos Movimentos 
Sociais (CMS), com a incorporação 
de todas as centrais sindicais;

• Reiterar a bandeira do 
socialismo, ideal maior da classe 
trabalhadora e do sindicalismo 
classista. 

Lógica financista do 
agronegócio impede que o 
desenvolvimento beneficie 
a agricultura familiar

Cinthia Ribas

Faltam terras, investimentos, 
condições de permanência 
no campo e sobra violência. 

É esse o cenário de milhões de 
agricultores que sobrevivem do 
plantio diário, com a finalidade 

ou seja, agricultores familiares, que 
produzem e abastecem o mercado 
interno, e os médios produtores. 

A agricultura familiar é 
responsável pela produção de 
aproximadamente 70% dos 
produtos da cesta básica brasileira 
e representa 84% das propriedades 
agrícolas, sendo responsável 
por 80% dos postos de trabalho 
e da ocupação de mão de obra 
do campo, o que comprova 
sua potencialidade mesmo se 
comparada ao agronegócio, 
que possuí níveis superiores de 
investimento, acesso à tecnologia e 
mecanização. 

AS MÃOS DO 
CAPITALISMO NO CAMPO

CONTROLE Poder das transnacionais e dos latifundiários gera competição desigual no interior do país

de abastecer a mesa de quem 
vive em grandes centros urbanos. 
Cotidianamente, eles enfrentam 
inúmeros obstáculos para 
continuarem no interior fazendo o 
que sabem: plantar. 

O cenário rural brasileiro 
abriga dois projetos distintos. 
O primeiro, patrocinado pelo 
agronegócio e personificado pelos 
grandes latifundiários, é formado 
por representantes do agronegócio 
– que produzem apenas para 
exportação – e pelas transnacionais, 
que visam cada vez mais o lucro. 
Já o segundo defende a agricultura 
familiar e a quem dela sobrevive, 
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SINAL DE AVANÇO? Durante o Congresso da Contag, Dilma afirmou que o governo irá priorizar a reforma agrária

Mesmo representando um setor 
tão importante para a economia 
do país, a agricultura familiar 
tem perdido a briga para o grupo 
alinhado ao poder financeiro. 
Fomentado por uma política de 
governo que prioriza os grandes 
produtores, o agronegócio avança 
a “passos largos” sobre pequenos 
e médios agricultores, que sentem 
na pele a investida do capitalismo 
sobre seu modo de vida e sustento, 
marcados pela desigualdade, 
exclusão e ausência de direitos. 

Dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas (IBGE) 
revelam que atualmente 84,35% 
dos brasileiros vivem no meio 
urbano, número que comprova 
o intenso êxodo rural ocorrido 
nas últimas décadas, resultado da 
desvalorização do trabalhador, da 
desigualdade social presente no 
campo e  da concentração de terras 
nas mãos de poucas famílias ou 
empresas. 

Perante esse cenário, resta aos 
trabalhadores e trabalhadoras 

do campo a mobilização. Na 
atualidade, agricultores se veem 
diante de uma nova conjuntura 
de enfrentamento, marcada pelo 
avanço do capital financeiro 
internacional em suas terras. 

Daí a explicação para a 
crescente mobilização contra 
o agronegócio, que aliado 
às empresas transnacionais, 
empobrece e expulsa das áreas 
agricultores do seu habitat. O 
modelo agrícola defendido pelo 
capitalismo beneficia o formato do 
agronegócio. As multinacionais do 
campo se proliferam nos latifúndios 
improdutivos. 

concEntração

O Brasil tem aproximadamente 
350 milhões de hectares 
agricultáveis, que poderiam ser 
dedicados à lavoura. No entanto, 
a concentração da propriedade 
da terra resulta em 50 milhões de 
hectares, cultivados por apenas 
14% do que seria possível cultivar.  

Segundo dados do Incra, 
baseados em declarações dos 
proprietários, existem no Brasil 
54.761 imóveis rurais classificados 
como grandes propriedades 
improdutivas, portanto 
desapropriáveis, que somam 
nada menos que 120 milhões de 
hectares. Apoiados, entretanto, nos 
números da produção agrícola e 
nas divisas geradas pela exportação 
de suas mercadorias, os ruralistas 
tentam justificar a existência dessas 
grandes propriedades, inserindo-
as no agronegócio. Defensores do 
latifúndio, dizem que não há mais 
terras improdutivas, desconsideram 
a participação das pequenas 
propriedades na produção agrícola 
e afirmam que a reforma agrária já 
não é mais necessária. 

Dentro desse panorama, 
agricultores tentam encontrar 
saídas para o problema da falta 
de mercado consumidor, na 
contenção dos preços e na ausência 
de investimentos. Os médios e 
grandes produtores ficam reféns 

das transnacionais, que controlam o 
comércio agrícola e o fornecimento 
de insumos. 

Na tentativa de reverter esse 
cenário, o governo federal lançou 
um bilionário pacote agrícola. 
Forneceu um prazo de cinco 
anos para a cobrança das dívidas 
e prometeu mais créditos para a 
próxima safra, que começa em 
agosto. Também baixou a taxa de 
juros para o mesmo número dos 
agricultores familiares, cerca de 8%. 

Na opinião dos sindicalistas, 
as medidas que priorizam os 
grandes produtores não resolvem 
os problemas dos agricultores, que 
enfrentam a concorrência desleal e 
a burocracia no acesso ao crédito. 
“Apesar das nossas conquistas, 
que não foram poucas, o Estado 
brasileiro está calcado nesse 
modelo de desenvolvimento do 
agronegócio”, afirma o presidente 
da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
(Contag), Alberto Broch.

De acordo com o dirigente, 
apesar dos avanços nas políticas 
públicas voltadas para o setor, o 
pequeno agricultor ainda encontra 
pela frente grandes dificuldades, 
entre elas a comercialização, o 
acesso a novas técnicas e políticas 
públicas de garantia de preços 
mínimos. Para Broch, a solução 
depende do desenvolvimento de 
políticas públicas em benefício do 
segmento. “A dívida que o Estado 
brasileiro tem com esse público que 
produz alimentos, que cuida da 
biodiversidade, das nossas culturas 
regionais, é muito grande. Então, 
nós precisamos ainda avançar nas 
políticas públicas. ”, aponta.

QuEbra dE padrão

Na tentativa de reverter 
esse cenário de desigualdade, 

entidades dos movimentos sociais 
e sindical alertam a sociedade 
para a urgência da implantação da 
reforma agrária e a necessidade de 
romper com o padrão produtivo 
e de consumo imposto pelo 
capitalismo, representado pelo 
agronegócio. 

“Pelos impactos que produz, o 
modelo imposto pelo agronegócio 
é insustentável”, destaca Sérgio de 
Miranda, secretário de Politicas 
Agrícolas e Agrárias da CTB. “O 
maior dos desafios é construir 
políticas públicas que garantam 
mais renda para a agricultura 
familiar. Com isso, diminuir o 
êxodo rural, especialmente entre 
os mais jovens, que procuram 
outras atividades por falta de renda 
na propriedade”, diz. 

“Acredito que são vários os 
desafios que precisamos enfrentar 
para também reverter essa 
situação. Um deles é a organização 
dos trabalhadores. É fundamental 
avançar nesse sentido”, sustenta 
o dirigente da CTB, para quem 
o  Movimento Sindical dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras 
Rurais (MSTTR) tem dado uma 
contribuição significativa nessa 
situação. “Mesmo assim, ainda 
temos desafios a enfrentar na busca 
de novas políticas que garantam 
a permanência do jovem no 
meio rural e das famílias, mesmo 
aqueles que já têm uma certa idade 
possam se sentir atraídos por 
continuar na atividade”, defende . 

o papEl do govErno

Outra bandeira histórica 
levantada pelos sindicalistas e 
movimentos sociais – a urgente 
implantação da Reforma Agrária 
– não encontra disposição no 
Palácio do Planalto. Miranda 
destaca que falta vontade política. 

“As dificuldades são sempre as 
mesmas. Falta convicção de parte 
do governo federal para tratar 
este tema como prioridade. Os 
próprios órgãos governamentais 
encarregados desses assuntos 
(Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e Incra) não conseguem 
cumprir a sua função por falta 
de estrutura. Por outro lado, 
os latifundiários brasileiros 
representados pela bancada 
ruralista no Congresso Nacional 
conseguem barrar as iniciativas 
que possam trazer avanços nas 
questões fundiárias”, aponta o 
dirigente da CTB.

Durante o 11º Congresso da 
Contag, em março deste ano, 
a presidenta Dilma Rousseff 
assumiu o compromisso de 
avançar na implementação da 
reforma agrária, mas segundo 
Miranda esse parece ser um 
dos temas mais controversos 
dentro do próprio governo. “O 
Incra, que é o órgão do governo 
responsável para acompanhar e 
dar suporte aos assentamentos, 
está totalmente sucateado e sem 
condições de realizar um bom 
trabalho. Outro grande problema 
é a falta de assistência técnica nos 
assentamentos”.

No Parlamento, algumas 
questões ainda emperram pela 
força da bancada do agronegócio. 
Nas câmaras municipais, a 
Contag destaca que cerca de 300 
vereadores foram eleitos a partir 
da defesa de suas bandeiras. “Mas 
ainda estamos muito desiguais. É 
importante que os trabalhadores 
elejam representantes 
comprometidos com as suas 
lutas para ajudar na elaboração e 
implementação de novas políticas 
que fortaleçam cada vez mais essa 
atividade da agricultura familiar”, 
defende Miranda. 

Agência Brasil
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Aprovação de polêmica 
Medida Provisória 
era questão de 
sobrevivência para o 
setor

Marcos Aurélio Ruy

Quase no apagar das luzes, a 
chamada “MP dos Portos” 
foi finalmente aprovada no 

Congresso, na noite do último 16 
de maio. A medida do Executivo 
corria risco de perder a validade 
caso não fosse votada até aquela 
data, mas o esforço da presidenta 
Dilma Rousseff deu resultado, 
graças, em grande parte, à 
articulação realizada com a maioria 

do movimento sindical do país.
Mário Teixeira, presidente da 

Federação dos Conferentes de 
Carga e Descarga, Vigias Portuários, 
Consertadores e Trabalhadores 
de Bloco (Fenccovib), afirma que 
a partir de agora “teremos muito 
trabalho pela frente”, referindo-se 
aos novos itens contidos no novo 
marco regulatório para o setor 
portuário. 

A votação emperrou porque 
empresários argumentavam que 
a Medida Provisória 595/2012 
não atendia às reivindicações dos 
representantes dos portuários nas 
negociações, como a obrigação de 
contratarem trabalhadores avulsos 
do Órgão Gestor de Mão de Obra 
(Ogmo), que administra os 23 mil 
trabalhadores nessas condições dos 
portos públicos. 

Após ser enviada ao Congresso, 
a MP passou por intensas 
negociações entre todos os setores 
envolvidos. Trabalhadores, 
empresários, parlamentares e 
governo negociaram intensamente 
o texto da MP 595, que estabelece 
novas regras para as concessões e 
autorizações de portos públicos e 
terminais privados. 

novas rEgras

O mais importante foi evitar 
que a MP expirasse. O novo marco 
regulatório prevê investimentos de 
R$ 54,2 bilhões num sistema de 
concessões por 25 anos, renováveis 
por mais 25. Essa media é uma das 
que mais preocupa os portuários.

A nova lei substituirá a Lei de 
Modernização Portuária, de número 
8.630, em vigor desde fevereiro de 
1993, determinando novas regras 
para o setor, inclusive sobre o 
trabalho dos portuários. A intenção 
do governo Dilma é modernizar o 
sistema portuário e adequá-lo às 
necessidades da produção atual 
do país. Por isso, as negociações 
envolveram todos os setores 
interessados seu conteúdo sofreu 
inúmeras alterações na tentativa de 
encontrar o consenso para evitar 
vetos da Presidência da República.

O sucesso da nova lei, de acordo 
com Mário Teixeira, depende do nível 
de organização dos trabalhadores e 
do esforço para que eles permaneçam 
“unidos e mobilizados nas 
negociações coletivas, especialmente 
com relação aos terminais privados”. 
Segundo o dirigente, que também 
faz parte da Executiva Nacional da 
CTB, todos “devem estar atentos e 
vigilantes quanto à regulamentação 
de diversas matérias que o texto da 
lei está deixou como tarefa do poder 
Executivo”.

Outra preocupação dos portuários 

trata da possibilidade de criação de 
terminais privados com permissão 
para que os concessionários 
transportem cargas de terceiros, o 
que não era permitido pela legislação 
anterior. O sindicalista afirma que aos 
trabalhadores interessa acompanhar o 
processo de execução das concessões 
e de como os portos serão geridos 
pelo setor privado. 

“Aproximadamente 97% do 
comércio internacional passa 
pelos portos”, assegura Teixeira, 
complementa ao dizer que “o 
aumento da movimentação de carga 
nos portos está diretamente ligado ao 
incremento da economia nacional. 
Essa medida pode beneficiar os 
trabalhadores, porque os portuários 
brasileiros, como regra, têm seu 
ganho embasado na produção 
por tonelagem ou volume. Desse 
modo, quanto mais carga o porto 
movimentar, maior possibilidade de 
ganho se vislumbra”, explica. 

tEmorEs

Segundo a Secretaria Especial 
de Portos, o sistema portuário 
movimenta pouco mais de 700 
milhões de toneladas das mais 
diversas mercadorias todos os anos, 
numa costa marítima superior a 
8,5 mil quilômetros totalmente 
navegáveis. Responde sozinho, 
também, por mais de 90% das 
exportações brasileiras. A carência 
em infraestrutura do setor foi o 
principal motivo para a presidenta 
Dilma enviar, em dezembro do 
ano passado, a MP 595 para 
apreciação dos parlamentares. No 
dia 17 de abril, a Comissão Mista 
aprovou a MP, após realizar 11 
semanas de intensas negociações 
entre trabalhadores, governo, 
parlamentares e empresários.

Para Teixeira, há necessidade 
de o poder concedente atuar 

DESENVOLVIMENTO 
PASSA PELOS PORTOS

FUTURO Ampliação da movimentação de cargas está diretamente ligada ao incremento da economia brasileira

“Apesar de o acordo 
ter sido fechado, os 
trabalhadores precisam 
se manter atentos já 
que o avanço dependerá 
de mobilização.”
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com vigilância e prudência nas 
concessões, pois essa medida 
poderá acarretar muitos problemas 
sobre as autorizações para terminais 
privados. Na verdade, o dirigente 
sindical teme que os portos 
públicos sejam prejudicados em 
relação aos investimentos no setor. 

O sistema portuário brasileiro é 
composto por 102 portos marítimos 
privados e 33 públicos. Entre 
os públicos, 16 são delegados, 
concedidos ou têm sua operação 
autorizada à administração por parte 
dos governos estaduais e municipais. 
Os portuários, portanto, devem estar 
atentos à aplicação da nova lei.

Empresários do setor produtivo 
do país reclamam há décadas dos 
gargalos dos portos brasileiros. 
Isso fez com que a Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) tenha se empenhado 
pela aprovação da MP dos 
Portos. Já para os trabalhadores a 
situação é ainda pior, pois todo o 
desenvolvimento do setor depende 
da atuação deles. 

inFluência sobrE os trabalHadorEs

Teixeira festeja a manutenção 
das atribuições e obrigações do 
Ogmo em relação ao trabalhador 
portuário avulso. O dirigente 
afirma que alguns detalhes ainda 
deverão ser negociados com os 
sindicatos de portuários, como as 
condições de trabalho em caráter 
permanente de estiva, capatazia, 
conferência, conserto, vigilância e 
bloco. Para ele, também é positiva 
para os trabalhadores a manutenção 
da proibição de terceirização de 
mão de obra temporária. A lei 
determina ainda a contratação 
com vínculo empregatício de 
portuários de capatazia, bloco, 
estiva, conferência, conserto de 
carga e vigilância, de modo que 

será feita exclusivamente entre os 
trabalhadores portuários avulsos 
registrados no Ogmo. 

A lei assegurou também o 
treinamento e regulamentação 
através de negociação coletiva, 
favorecendo a qualificação da mão 
de obra. Já o trabalho de capatazia, 
estiva, conferência, conserto de 
carga, bloco e vigilância será 
realizado apenas por portuários 
com vínculo empregatício por 
prazo indeterminado e por 
trabalhadores portuários avulsos. 
Teixeira complementa dizendo que 
agora se criou “a obrigatoriedade da 
inscrição do trabalhador portuário 
em cadastro de avulsos que ateste 
a qualificação profissional dele 
para o desempenho das atividades, 
inclusive daqueles contratados 
pelos terminais privados”. 

 A nova lei consagra ao 
trabalhador portuário a garantia 
do seu treinamento para habilitá-
lo ou adaptá-lo ao processo de 
modernização dos portos, inclusive 
criando uma Comissão Tripartite 
nacional para tratar do assunto. 
“Trata-se de um importante 
avanço nas relações entre capital e 
trabalho”, explica Teixeira.

Outra mudança significativa é 
a obrigatoriedade de a autoridade 
portuária organizar a Guarda 
Portuária, “embora a redação 

não tenha atendido plenamente 
o pleito da categoria”, explica 
Teixeira. Assim, analisa que “ficou 
aberto o caminho para a adoção 
definitiva da garantia de renda 
prevista na Convenção 137 da 
OIT (Organização Internacional 
do Trabalho),  aos trabalhadores 
avulsos nos portos”. Ao mesmo 
tempo foi contemplada a luta das 
federações de portuários quanto à 
obtenção da aposentadoria especial.

Para o dirigente da CTB,  o 
movimento sindical ganha com 
o “fortalecimento dos sindicatos 
portuários, com a consagração 
definitiva do enquadramento 
dos trabalhadores das atividades 
de estiva, capatazia, conferência, 
conserto, vigilância e bloco como 
integrantes de categoria profissional 
diferenciada, independente da 
modalidade de contratação, tanto nas 
condições de trabalhadores avulsos 
ou com vínculo empregatício a prazo 
indeterminado dentro e fora da 
área de porto organizado”, garante. 
“Entende-se que a nova lei foi além 
ao institucionalizar o reconhecimento 
dos trabalhadores vinculados 
às operações portuárias, como 
integrantes de categoria profissional 
diferenciada”, acentua Mário Teixeira.

mobilização E unidadE

Todos os setores acreditam 
que os portos brasileiros 
precisavam desse novo marco 
regulatório porque “precisam 
de competitividade, melhores 
acessos, funcionamento 24 horas e 
investimentos para tornar o Brasil 
mais competitivo”, avalia José 
Guimarães (PT-CE), presidente 
da Comissão Mista que avaliou 
e negociou a lei com todos que 
têm interesse nos portos. Mas 
o sindicalista Teixeira reafirma 
a necessidade de mobilização, 

unidade e organização dos 
portuários, pois se preocupa com 
a possibilidade do trabalhador 
pagar o pato pela modernização e 
o setor privado não cumprir com 
a sua parte sem uma vigilância 
permanente dos trabalhadores. 

Sobre as administrações 
portuárias, Mário Teixeira 
acredita que “a tendência é que 
os respectivos gestores, tanto 
os administrativos como os 
operacionais, tenham menos 
influência político-partidária e 
um viés mais profissional”. Isso 
propicia melhores condições de 
desenvolver um trabalho mais 
produtivo em favor de melhores 
condições de trabalho dos 
portuários. Esse fator é visto pelo 
sindicalista como a melhor maneira 
de se modernizar e regulamentar 
o funcionamento dos portos 
brasileiros. “Regulando inclusive a 
entrada de capital privado, mesmo 

que o governo prometa controlar 
esses investimentos, compete 
aos trabalhadores a constante 
fiscalização e mobilização para 
terem seus direitos respeitados”.

A unidade dos portuários em 
torno de projetos que defendam 
seus interesses é visto pelos 
representantes de suas categorias 
como essencial para evitar 
problemas com as concessões 
em relação “às autorizações para 
terminais privados”, principalmente 
em relação à circulação livremente 
de cargas pelos portos. Para o 
ministro dos Portos, Leônidas 
Cristino, as alterações negociadas 
não mexem nos direitos dos 
trabalhadores. Ele disse ainda 
que, com a nova lei, “49 novos 
terminais portuários serão licitados 
e 32 poderão ser prorrogados. 
As licitações de terminais devem 
chegar a cerca de 160, contando 
os arrendamentos vencidos ou que 

estão para vencer e cuja licença não 
será renovada”, revela. 

A nova lei do sistema portuário 
brasileiro era reclamada por muitos 
setores. “A modernização é uma 
questão de sobrevivência para 
qualquer porto, em qualquer país, 
principalmente num país que 
almeja crescer e distribuir renda 
como é o caso do Brasil, mas exige 
a modernização de gestão, de 
equipamentos, do treinamento dos 
portuários”, acentua Teixeira. “A 
nova lei, com os aprimoramentos 
adotados, deve trazer avanços 
nesse sentido”, afirma o dirigente, 
esperando que a partir de agora 
haja uma organização mais 
efetiva dos trabalhadores, no 
sentido de acompanhar de perto 
o desenvolvimento dos trabalhos. 
“Apesar de o acordo ter sido fechado, 
os trabalhadores precisam se manter 
atentos já que o avanço dependerá 
de mobilização”, insiste. 

ARTICULAÇÃO Mário Teixeira (à dir.) representou os interesses da CTB durante toda a negociação em torno da MP 595

“A carência em 
infraestrutura do setor 
foi o principal motivo 
para a presidenta Dilma 
enviar, em dezembro do 
ano passado, a MP 595 
para apreciação dos 
parlamentares.”

Arquivo CTB
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“A pobreza extrema 
foi reduzida em 41% 
entre 2003 e 2010, 
o país nacionalizou 
os recursos naturais, 
recuperou empresas 
estratégicas e garantiu 
a participação de 
setores sociais 
que sempre foram 
marginalizados.”

Participação dos 
movimentos sociais e 
integração continental 
marcam trajetória do país 
rumo ao socialismo

Vanessa Silva

“Dizem que até as 
ferraduras dos cavalos 
eram de prata no 

auge da cidade de Potosí. De prata 
eram os altares das igrejas e as asas 
dos querubins nas procissões”. 
De acordo com a descrição do 
escritor Eduardo Galeano, assim 

começou a tragédia da exploração 
das riquezas naturais da Bolívia. 
Para o jornalista, “as regiões mais 
marcadas pelo subdesenvolvimento 
são aquelas que no passado 
desfrutaram tempos de glória”. 

Plurinacional e multicultural, 
a Bolívia vive um processo de 
transformação político-social 
intenso desde a chegada do 
presidente Evo Morales ao poder 
em 2005. Marcado historicamente 
pela exploração de seus recursos 
naturais, o país ostenta um dos 
piores Índices de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do Continente, 
mas avançou muito desde que seu 
primeiro presidente indígena foi 
eleito. Em termos econômicos, 
a média anual de crescimento 

do PIB, que no período entre 
1999 e 2005 foi de 2,6%, saltou 
para 4,8% entre 2006 e 2012, 
impulsionado, sobretudo, pela 
construção, mineração, transporte, 
energia, petróleo e gás. O PIB per 
capta passou de US$ 956 para US$ 
1.775. 

No âmbito social também é 
possível perceber o impacto das 
transformações. Entre 2006 e 
2012, 1,68 milhão de pessoas 
foram beneficiadas por políticas 
públicas de saneamento básico e 
água potável, como o programa 
Minha Água, cujo objetivo é 
atingir as Metas do Milênio fixadas 
pela ONU para 2015. Outro 
avanço importante foi dado com 
os programas Renda Dignidade, 

espécie de Bolsa Família, e Juancito 
Pinto, que fornece o equivalente a 
US$ 30 a alunos da primeira até a 
quinta série do ensino fundamental, 
garantindo a permanência das 
crianças na escola.

Já não há mais analfabetos 
na Bolívia. Com a aplicação do 
programa cubano “Yo Sí Puedo”, 
o país erradicou em 2008 o 
analfabetismo. Além disso, dados 
do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) 
indicam que a pobreza extrema 
diminuiu de 68,2% em 2003 para 
28% em 2010. Além disso, o país 
nacionalizou recursos naturais, 
recuperou empresas estratégicas 
e garantiu a participação de 
setores sociais que sempre foram 
marginalizados.

constituição E cidadania
De acordo com a Constituição 

boliviana, está sendo construído 
“um Estado baseado no respeito 
e igualdade entre todos, com 
princípios de soberania, dignidade, 
complementaridade, solidariedade, 
harmonia e equidade na 
distribuição e redistribuição do 
produto social, onde predomine 
a busca do bem viver. (…) 
Deixamos no passado o Estado 
colonial, republicano e neoliberal. 
Assumimos o objetivo histórico 
de construir coletivamente o 
Estado Unitário Social de Direito 
Plurinacional Comunitário, que 
integre e articule os propósitos 
de avançar para uma Bolívia 
democrática, produtiva, portadora e 
inspiradora da paz, comprometida 
com o desenvolvimento integral 
e com a livre determinação dos 
povos”. 

Na avaliação do cientista 
social boliviano, Aldo Durán Gil, 
a aprovação desta Constituição 
foi uma importante conquista 

”povoamos a Mãe Terra com rostos 
diferentes e compreendemos desde 
então a pluralidade vigente de 
todas as coisas e nossa diversidade 
como seres e culturas. (…) 
Formamos nosso povo e jamais 
compreendemos o racismo, mesmo 
que o tenhamos sofrido desde 
os tempos da colônia”, diz outro 
trecho constitucional. 

O caráter plurinacional e 
multicultural da Carta Magna 
garante, por exemplo, que as 
nações e povos indígenas possam 
resolver questões jurídicas através 
de suas próprias autoridades 
e princípios. E garante que as 
autoridades públicas acatarão 
estas decisões, mas pondera: “a 
jurisdição indígena respeita o 
direito à vida, o direito à defesa 
e demais direitos e garantias 
estabelecidos na Constituição”, ou 
seja, as normas indígenas podem 
ser livremente seguidas, desde que 
não atentem contra os direitos 
fundamentais da pessoa humana.

sindicalismo E participação social
Apesar do notório caráter 

indigenista do governo Morales, de 
acordo com o professor de História 
da América e autor de diversos 
artigos e ensaios sobre a Bolívia, 

CAMINHOS 
MONTANHOSOS DE UMA 
BOLÍVIA SOBERANA

de cidadania: trata-se do “maior 
avanço do governo Evo Morales. 
É uma das constituições mais 
avançadas da região, de caráter 
parecido com a Constituição dos 
países que adotaram o ‘Welfare 
state’, no sentido de que ela busca 
integrar todos os povos, nações 
indígenas da Bolívia e incluiu os 
setores historicamente excluídos do 
processo político”.

A importância do novo texto 
reside no fato de que 60% da 
população do país é indígena 
e historicamente vítima de 
preconceitos e discriminações: 

NOVO OLHAR Néstor, Evo, Lula e Chávez apostaram no desenvolvimento local e na união entre os povos

EMPENHO Mobilização dos trabalhadores tornou-se marca em todo o país

INTERNACIONAL
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INTERNACIONAL

Everaldo de Oliveira Andrade, “Evo 
chegou ao poder por uma luta de 
classe dos trabalhadores bolivianos. 
Pode ter sido feita por cocaleros, 
indígenas, mas o conteúdo é de luta 
econômica, contra as privatizações 
e a contra toda a destruição do 
país que o neoliberalismo vinha 
implementando desde meados da 
década de 1980”. 

A partir da Guerra da 
Água e do Gás (2000 e 2003, 
respectivamente), houve uma 
ascensão dos movimentos sociais 
que, conscientes de que os 
partidos neoliberais continuavam 
defendendo a política entreguista 
e contrária aos interesses das 
maiorias nacionais, passaram a 
defender a necessidade de uma 
“revolução democrática e cultural”, 
que culminou com a eleição de Evo 
Morales, em 2005. 

Esse processo foi construído 
com base em bloqueios, marchas, 
mobilizações e greves. Foi o 
responsável pelo resgate das 
vestimentas tradicionais, que 
passaram a ser usadas com 
orgulho, pela valorização da folha 

de coca — como tradição andina 
— e pela definição dos idiomas 
nativos Aimará e Quíchua como 
línguas oficiais do país. Os dois 
movimentos mais importantes 
neste momento são o Movimento 
ao Socialismo (MAS), por meio 
do qual Evo Morales foi eleito, e a 
Central de Trabalhadores Bolivianos 
(COB). Ambos ajudaram a resgatar 
a política com um novo discurso, 
novas mensagens e estratégias para 
enfrentar o sistema neoliberal. 

O MAS surgiu no país com uma 
conduta diferente dos partidos 
tradicionais, no sentido em que se 
propõe a representar esta maioria 
tradicional vilipendiada e resgatar 
o protagonismo e as propostas dos 
movimentos sociais. Já a COB, fruto 
da Revolução Nacionalista de 1952, 
desempenhou um papel histórico 
fundamental. Ela ”tradicionalmente 
teve um papel de atuação política 
para além do clássico sindicalismo 
de luta econômica. A COB levantou 
a plataforma do socialismo 
chegando a assumir o papel de 
partido em 1971, junto com 
movimentos sociais. (…) Hoje, 
discute a formação de um partido 
de base operária”, conta Andrade.

Para o cientista social e autor 
de “Globalização, Dependência e 
Neoliberalismo na América Latina”, 
Carlos Eduardo Martins, “a Bolívia 
é cenário de uma experiência 
extraordinária de democracia 
participativa e emancipação dos 
povos originários com a construção 
da plurinacionalidade como direito 
político”.

No entanto, como é característico 

nos processos de transformação, 
a Bolívia abarca inúmeras 
contradições. Para Durán Gil, o 
governo “não avançou em temas 
cruciais do país no sentido em que 
ainda é extremamente dependente. 
Não consegue se industrializar 
porque o capital estrangeiro não 
está interessado em investir no 
país [...] E não é só o problema 
de transformar um país pobre 
em industrializado. A Bolívia é 
monoprodutora, monoexportadora. 
Transformar essa estrutura leva anos. 
Só que os indígenas não querem 
o capitalismo, já os camponeses 
de origem indígena querem 
produzir, querem desenvolvimento 
e almejam a propriedade privada 
para produção, o que significa 
construir estradas, indústrias, vender 
insumos”.

um passo além

Entre os desafios do país andino, 
Andrade destaca que o maior “é 
a classe operária boliviana ter sua 
própria representação política 
independente, seu partido, suas 
estruturas políticas independentes 
até de Evo Morales. A classe 
operária tem o papel importante 
de ter sua representação e ajudar o 
movimento a dar um passo além, 
rumo à ruptura com o capitalismo. 
O socialismo significa expropriação 
da burguesia, a classe operária 
assumir o poder de fato. Sem isso, 
a Bolívia não vai superar seu atraso. 
Ela pode melhorar eventualmente 
alguns problemas da população, 
mas os velhos problemas não serão 
superados sem essa ruptura”.

Apesar dos desafios político-
sociais que enfrenta, a Bolívia é 
um país rico em recursos minerais, 
o que atrai a cobiça do império 
estadunidense. Martins frisa que 
a Bolívia “detém quase metade 

das reservas mundiais de lítio, 
principal fonte de energia das 
baterias e provável fundamento do 
carro movido a energias limpas”. 
De acordo com a Agência Espacial 
Nasa, dos EUA, a Bolívia tem as 
maiores jazidas de ouro, prata, 
urânio, cobre e as maiores reservas 
de gás do mundo.

Ao contrário do que defendem 
alguns analistas conservadores, o 
interesse dos Estados Unidos pela 
região não diminuiu. De acordo 
com Martins, “desde 1999, com 
a ascensão das esquerdas e a 
devolução do Canal do Panamá, 
os Estados Unidos têm realizado 
uma ofensiva político-militar sobre 
a região. Há, sobretudo, o receio 
de que as importantes dotações 
naturais de recursos estratégicos da 
América Latina e Caribe caiam em 
mãos de um movimento nacional-
popular latino-americano que 
extraia os recursos necessários para 
promover o desenvolvimento da 
região e de seu povo”.

contExto dE lutas

Esse fato se comprova com a 
investigação feita pela jornalista 
argentina Stella Calloni que, em seu 
livro “Evo en la mira – CIA y DEA 
en Bolívia”, garante que foram mais 
de 400 as tentativas de golpe contra 
Morales desde que ele despontou 
como uma liderança. A embaixada 
norte-americana esteve evolvida na 
tentativa de golpe de Estado que 

“A Constituição 
boliviana conferiu 
cidadania a setores 
sociais antes excluídos 
do processo político.”

“A Bolívia é cenário 
de uma experiência 
política extraordinária 
de democracia 
participativa e 
emancipação dos 
povos originários 
com a construção da 
plurinacionalidade 
como direito político.”

quase resultou em uma guerra civil 
em 2007/2008, por exemplo. 

No último dia 1º de maio, Evo 
Morales anunciou a expulsão da 
agência estadunidense que, antes 
de levar qualquer desenvolvimento, 
atuava como braço da embaixada 
dos EUA no país. Na avaliação 
de Martins, a “expulsão da Usaid 
deve ser entendida dentro deste 
contexto: o que ela fazia lá? Em 
quase 50 anos de existência no 
que contribuiu para a redução da 
pobreza no país?”. 

Essas evidências corroboram 
a importância de a Bolívia se 
desenvolver inserida no contexto 
de lutas latino-americanas, 
antiimperialista, anticapitalista e 
nacionalista, como vem ocorrendo. 
O país, que já integra a Alternativa 
Bolivariana para os Povos de Nossa 
América (Alba), a Comunidade 
dos Estados Latino-Americanos e 
Caribenhos (Celac) e a União das 
Nações Sul-Americanas (Unasul), 
iniciou seu processo de adesão ao 
Mercado Comum do Sul (Mercosul)
no final de 2012. “Sua entrada 
como membro de pleno direito 
agrega valor econômico, político e 
social ao bloco”, avalia Martins.

A integração é para a Bolívia 
um fato concreto, não um 
discurso retórico. O país desfruta 
da solidariedade incondicional 
dos integrantes da Alba: 
Venezuela e Cuba, que auxiliam o 
desenvolvimento do país. A ilha 
comunista fornece centenas de 
médicos e profissionais que estão 
contribuindo na melhoria da saúde 
e no processo de alfabetização. 
A nação indígena soma-se a esta 
tendência de construir sociedades 
mais justas, de traduzir os sonhos 
dos libertadores e mártires latino-
americanos em realidade e de 
construir a Pátria Grande como 
sonhou Bolívar. REVOLTA Durante a Guerra da Água e do Gás, movimentos sociais se afirmaram politicamente e enfrentaram o neoliberalismo
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ACONTECEU

7ª Marcha das Centrais Sindicais reúne 
50 mil trabalhadores em Brasília

Considerada um “ato 
histórico”, a 7ª Marcha das 
Centrais Sindicais e dos 

Movimentos Sociais, realizada 
no dia 6 de março, reuniu cerca 
de 50 mil pessoas, em Brasília, 
para pressionar o governo federal 
a atender a pauta da classe 
trabalhadora. 

Trabalhadores e trabalhadoras 
convocados pela CTB, UGT, CUT, 
CGTB, FS e NCST, oriundos 
de diversos estados brasileiros, 
munidos de bandeiras, bonés e 
camisetas, ocuparam a Esplanada 
dos Ministérios em defesa das 
propostas contidas na Agenda da 
Classe Trabalhadora, aprovada na 
2ª Conclat (Conferência Nacional 
da Classe Trabalhadora), em junho 
de 2010.

Reivindicações como redução 

da jornada de trabalho sem 
redução de salário; fim do fator 
previdenciário; reforma agrária; 
igualdade de oportunidade entre 
homens e mulheres; política de 
valorização dos aposentados; 
10% do Produto Interno bruto 
(PIB) para a educação; 10% do 
orçamento da União para a saúde; 
entre outras, que continuam 
paradas no Congresso Nacional, 
mereceram destaque durante 
a caminhada, que percorreu 
trajeto de pouco mais de sete 
quilômetros.

Ao longo do trajeto, 
sindicalistas aproveitaram para 
prestar homenagens ao presidente 
venezuelano Hugo Chávez – 
falecido no dia 5 de março – pela 
sua abnegação em defesa da 
soberania e da integração latino-

americana.
Para Wagner Gomes, 

presidente da CTB, a atividade 
cumpriu seu papel e provou que a 
unidade demonstrada na Marcha 
é o elemento necessário para a 
transformação da realidade da 
classe trabalhadora. “A Marcha 
cumpriu seu objetivo de mostrar 
que os trabalhadores do Brasil 
querem discutir e têm propostas 
para o desenvolvimento do país”, 
afirmou o dirigente.

Ao final, os representantes 
das centrais foram recebidos 
pela presidenta Dilma Rousseff 
e pelos presidentes do Senado, 
Renan Calheiros, e da Câmara dos 
Deputados, Henrique Alves, que 
se comprometeram em manter 
aberto o canal de diálogo com o 
movimento sindical. 

NA LINHA DE FRENTE Marcha levou a Brasília sindicalistas de todo o país; para Wagner Gomes, ato inaugura uma nova fase na relação das centrais com o governo federal

As seções estaduais da CTB 
já deram início ao processo 
preparatório ao 3º Congresso 
Nacional, que acontecerá entre 
22 e 24 de agosto deste ano, no 
Anhembi, em São Paulo (SP). 

Com o tema central “Avançar 
nas mudanças com valorização do 
trabalho”, o Congresso deve reunir 
em torno de 1.500 cetebistas de 
todos os estados brasileiros. 

As etapas estaduais, que 
acontecem desde meados de 
abril e vão até 15 de junho, 
serão responsáveis pela eleição 
dos delegados e delegadas ao 

CTB inicia processo preparatório ao seu 
3º Congresso Nacional

Congresso Nacional e pelo debate 
acerca das teses que nortearão 
o rumo das discussões acerca da 
atualização política da Central. 

Os Congressos também terão a 
função de eleger os membros que 
irão compor a direção da CTB nos 
estados, dando início a uma nova 
fase na trajetória de crescimento 
das seções estaduais.

“Este momento é de grande 
importância para o andamento de 
todo esse processo. A mobilização 
de todos irá garantir o sucesso 
do nosso Congresso”, afirma o 
presidente da CTB, Wagner Gomes.

Fotos: Valcir Araújo
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JUNHO
• 2º Encontro Nacional da 
Juventude

• 21ª Convenção Nacional de 
Solidariedade a Cuba

AGOSTO
• 3º Congresso Nacional da CTB

O objetivo do Encontro será 
discutir os principais temas 
ligados à atual conjuntura 
política, econômica, sindical 
e social do Brasil, a partir do 
viés da juventude trabalhadora, 
tanto do campo como das 
grandes cidades do país.

As seções da CTB no Rio 
Grande do Sul, São Paulo, 
Tocantins, Piauí, entre 
outros estados, já realizaram 
suas etapas estaduais, 
reunindo centenas de jovens 
trabalhadores, motivados 
a participar do Encontro 
Nacional e dar sua contribuição 
efetiva ao conjunto da classe 
trabalhadora. 

Temas como os direitos da 
juventude trabalhadora, sua 
maior organização nos ramos, 
o Estatuto da Juventude, 
a luta pelo aumento do 
investimento em educação 
como percentual do PIB, a 
formação e a qualificação 
profissional, a sucessão rural 
e o protagonismo dos jovens 
trabalhadoras serão temas 
debatidos no 2º Encontro.

Pauta da Classe 
Trabalhadora

A partir do mês de junho, as 
centrais sindicais e o governo 
federal darão início a um ciclo 
de reuniões que terá o objetivo 
de discutir a pauta da classe 
trabalhadora. A primeira delas, 
marcada para o dia 11 de 

junho, tratará especificamente 
dos temas da terceirização e 
da regulamentação da PEC 
das Domésticas. A proposta 
é uma resposta do governo 
à pressão do movimento 
sindical durante a 7º Marcha 
das Centrais Sindicais (6 de 
março). Temas como o fim do 
fator previdenciário, a jornada 
de 40 horas semanais sem 
redução salarial e a política de 
valorização dos aposentados 
também serão discutidos.

Calendário de Congressos 
Estaduais

Em junho se encerra o prazo 
para realização dos Congressos 
Estaduais, que elegem os 
delegados e delegadas ao 3º 
Congresso Nacional da CTB. A 
etapa também tem a finalidade 
de eleger cada uma das direções 
estaduais, dando início a uma 
nova fase para a Central nas 27 
unidades da Federação.

102ª Conferência da OIT
Entre os dias 5 e 21 de 

junho, acontece a 102ª 
Conferência da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), em Genebra, na Suíça. 
Entre os assuntos em discussão 
neste ano estão o emprego 
e a proteção social no novo 
contexto demográfico, o 
desenvolvimento sustentável 
e o trabalho decente. A 
Federação Sindical Mundial 

JUNHO

2º Encontro Nacional da 
Juventude

Com a realização de 
encontros estaduais, a CTB 
está mobilizando jovens 
trabalhadores de todo país 
para participar do 2ª Encontro 
Nacional da Juventude 
Trabalhadora, que acontece 
entre os dias 26 e 28 de junho. 

A atividade, que terá como 
lema “Unir a Juventude que 
Trabalha e Estuda à Luta 
Sindical”, será realizada na sede 
da Federação de Trabalhadores 
na Agricultura do Estado de 
Minas Gerais (Fetaemg), em 
Belo Horizonte. 

AGENDA SINDICAL

(FSM) terá suas sessões 
de trabalho em torno 
dos seguintes assuntos: 
Saúde e Seguridade; as 
Transnacionais, Negociações 
coletivas e o papel do FMI e 
o Banco Mundial.

21ª Convenção 
Nacional de 
Solidariedade 
a Cuba

Entre os dias 13 e 15 de 
junho, a CTB participa da 
21ª Convenção Nacional 
de Solidariedade a Cuba, 
em Foz de Iguaçu, Paraná. 
O encontro, que terá 
como tema “A Integração 
solidária Latino-americana 
e Caribenha e a Amizade 
entre os Povos”, reunirá 
entidades dos movimentos 
sociais, sindical e partidos 
políticos da América 
Latina, que debaterão as 
formas de solidariedade ao 
povo cubano; a campanha 
midiática internacional contra 
Cuba; a luta pela libertação 
dos cinco heróis presos nos 
EUA; a luta contra o bloqueio 
econômico e financeiro a 
Cuba; a organização das 
Brigadas Internacionais; e o 
fechamento da base militar 
de Guantánamo. A atividade 
é promovida pela Associação 
Cultural José Martí, Cebrapaz 
e o Instituto Cubano de 
Amistad com los Pueblos.

AGOSTO

3º Congresso 
Nacional da CTB

Com o tema central 
“Avançar nas mudanças 
com valorização do 
trabalho”, entre os 
dias 22 e 24 de agosto 
acontece o 3º Congresso 
Nacional da CTB, nas 
dependências do Palácio 
das Convenções do 
Anhembi, em São Paulo. 

O Congresso, que deve 
reunir em torno de 1,5 mil 
delegados e delegadas de todos 
os estados brasileiros (eleitos 
nas etapas estaduais), atualizará 
as linhas políticas da entidade 
e elegerá os membros que irão 
compor a nova direção pelos 
próximos quatro anos. 

A programação do Congresso 
inclui ainda debates acerca 
da conjuntura internacional e 
nacional; um balanço político 
e organizativo da CTB nos 
últimos quatro anos; a definição 
de um plano de lutas para a 
próxima gestão, atualização do 
estatuto e a eleição do Conselho 
Fiscal da CTB.

Wagner Gomes, presidente 
da CTB, destaca que o 
Congresso é momento de 
suma importância para os 
trabalhadores cetebistas, pois 
além de fazer um balanço acerca 
do desempenho da central 
nos últimos anos, analisará as 

perspectivas para o próximo 
período. 

“Vamos fazer uma análise 
de nossa atuação, analisando 
os pontos positivos e as 
debilidades, para construir 
um projeto de atuação para 
os próximos quatro anos. 
Portanto, o Congresso, que será 
coroado com a participação dos 
delegados e delegadas dos 27 
estados brasileiros eleitos nos 
congresso estaduais, será um 
espaço privilegiado de debates”.

Para o dirigente, também 
será o momento de fazer uma 
análise política mais ampla. 
“O Congresso acontece numa 
fase importante, às vésperas de 
um embate político, que é o 
processo eleitoral, no qual os 
trabalhadores terão um papel 
destacado na escolha por um 
representante capaz de dar 
prosseguimento ao projeto de 
crescimento do nosso país”, 
afirmou Wagner Gomes.




