
SINTSEF/RN COMEMORA O DIA DAS MULHERES 
CONVOCANDO-AS PARA A LUTA
O dia 5 de março ficou marcado pela programação dedicada às 
filiadas em virtude da comemoração do dia da mulher, com de-
bates sobre a participação da mulher na política, saúde feminina 
e atividades lúdicas. 

AÇÕES DO SINTSEF/RN PARA 2015
Mobilizar a base para a campanha salarial unificada e con-
tra o PL 4330, organizar assembleias por local de trabalho 
são as grandes demandas para este ano. Além disto, os con-
gressos da CSP-Conlutas e do  SINTSEF/RN no segundo 
semestre reforçam o calendário de ações e lutas em 2015.  

E MAIS: ENCARTE MULHERES POTIGUARES, EM HOMENAGEM AO DIA 8 DE MARÇO.

Avante na Campanha Salarial unificada!
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Em 05 de março, reunidas na sede do Sintsef/RN, fili-
adas de Natal e interior tiveram um dia dedicado à 
comemoração do Dia Internacional da Mulher. Du-
rante toda a manhã várias atividades foram realizadas, 
inclusive de cunho político. Abrimos o evento com um 
café da manhã e em seguida com a palestra da psicólo-
ga Isabel Keppler, do Movimento Mulheres em Luta. 

    

A segunda parte do evento contou 
a palestra  da  enfermeira  Rejane Alves, ressaltando a impor-
tância do cuidado com a saúde da mulher e a atenção na pre-
venção de doenças, principalmente o câncer de mama. Ela 

deixou claro que muitas vezes os tumores são descober-
tos quando já estão em estado avançado, que ainda existe 
receio e preconceito das mulheres em tocar os próprios 
corpos, o que muitas vezes evita o diagnóstico precoce. 

O resto da programação contou com atividades de pilates, 
onde foi mostrada a importância da atividade, podendo ser 
praticada em qualquer faixa etária, ajudando a combater 
problemas de circulação, coluna e respiração. A participação 
das presentes foi bastante proveitosa. Além disto, tivemos 
uma cabine fotográfica e um desfile que foi o ponto alto 
do dia. O resultado foi uma manhã bastante participativa, 
alegre e que também não deixou de lado a importância no 
cuidado da saúde e a necessidade das mulheres na luta políti-
ca e na defesa de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.

SINTSEF/RN COMEMORA O DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER CONVOCANDO-AS PARA A LUTA

Isabel Keppler, do Movimento Mul-
heres em Luta falou sobre a necessi-
dade da participação feminina na 
política. Foto: Luana Araújo. 

Isabel explanou a situ-
ação da mulher hoje, so-
bretudo em momentos de 
crise, mostrando como as 
políticas de austeridade 
afetam principalmente 
as mulheres, pois acar-
retam em aumento de 
doenças, da prostituição, 
diminuição de direitos, 
fechamento de escolas 
e creches, desemprego, 
aumentando ainda mais 
a carga de trabalho das 
mulheres, que ainda é 
dividida com os afaz-
eres domésticos e cui-
dados com @s filh@s.

A enfermeira Rejane Alves conversou com as filiadas sobre saúde da 
mulher e prevenção do câncer de mama. Foto: Luana Araújo. 

A direita tradicional deste País (PSDB, PMDB, DEM, PPS, 
PSB), com apoio da classe empresarial, da Globo e de parte da 
classe média, avançam com os ataques aos/às trabalhador@s, 
dessa vez com a terceirização, colocando em risco postos 
de trabalho na iniciativa privada e no serviço público.
Este Projeto de Lei (PL) 4.330/2004 representa um retrocesso 
histórico do ponto de vista das conquistas d@s trabalhador@s.

O SINTSEF/RN mobilizou a categoria para o 
dia 15/04 atendendo ao chamado da nossa Cen-
tral Sindical, a CSP-CONLUTAS, conjuntamente 
com diversas outras como a CUT, CTB, NCSB, di-
versos movimentos sociais, estudantes e outros sindi-
catos e houve uma participação massiva da nossa classe.

Este movimento de resistência ocorreu em Natal e em todas 
as capitais do Brasil, assim como em diversas cidades pelo 

País afora. Mas, não foi suficiente. O texto geral do projeto 
foi aprovado por unanimidade pelos partidos citados acima, 
com poucas exceções dos últimos, por isso, devemos con-
tinuar nas ruas denunciando mais essa manobra da direita.

Quanto as nossas particularidades, a novidade é o Ca-
tálogo de Convênios que está chegando junto com 
este jornal, para que você possa usufruir dos descon-
tos oferecidos é necessário fazer a tão prometida car-
teira de filiad@, já disponível em nossa Sede. É só che-
gar aqui e faz na hora, igual a caldo de cana. A partir 
disso, é só usufruir dos produtos e serviços oferecidos.

E por último, desejar uma boa leitura e ganho de 
conhecimento com as diversas outras informações.

Saudações ComLutas, Gigi.
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AVANTE NA CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA!
Cenário indicado para este ano demonstra a mobilização constante d@s 
Servidor@s Públic@s Federais em torno da Campanha Salarial unificada.

A realização da Copa do Mundo e das 
eleições presidenciais acabou ofus-
cando a campanha salarial em 2014. 
Agora, numa perspectiva mais con-
creta já temos ações mais intensas 
em torno de uma pauta unificada de 
várias categorias e entidades de repre-
sentação d@s trabalhador@s. 

Seguindo a conjuntura analisada no 
ano anterior, 2015 começou bastante 
atribulado no que se refere às  ativi-
dades que construíram os eixos a 
serem levados adiante nas jornadas 
de lutas ao longo do ano. Tivemos 
no mês de janeiro o pagamento da 
última parcela dos 15,8% a ser pago 
em 3 partes de 5,3% ao ano, acordada 
na Campanha de 2012 e já tivemos o 
anúncio por parte do Ministério do 
Planejamento que para este ano não 
haverá aumento além do que já estava 
previsto no orçamento. 

Diante deste contexto, as entidades 
de defesa d@s SPFs (Servidor@s 
Públic@s Federais) já marcaram uma 
agenda de mobilizações tanto locais 
como nacionais através da articu-
lação do Fórum de Defesa d@S SPFs 
e seus representantes nos estados, a 
fim de levar às bases todo o processo 
de luta e reivindicação proposto. En-
tre os dias 31/01 e 01/02, em Brasília, 
a Reunião Ampliada dos Servidores 
Públicos Federais,  contou com cerca 
de 400 participantes de vários esta-
dos, tendo como objetivo de discutir o 
cenário atual do serviço público e lan-
çar as bases para a Campanha Salarial 
de 2015, com a possibilidade de greve 
geral caso o governo não queira nego-
ciar com @s servidor@s.

Os eixos aprovados por consenso na 
plenária final do evento contam com as 
seguintes reivindicações:
1-Índice linear de 27,3%.
2-Anulação da reforma da previdên-
cia.
3-Extinção do fator previdenciário. 
4-Isonomia salarial e de todos os ben-
efícios entre os poderes. 
5-Incorporação de todas as gratifi-
cações produtivistas. 
6-Fim da terceirização que retira dire-
ito dos trabalhadores. Repudiar toda 
forma de terceirização, precarização e 
privatização.
7-Concurso público pelo RJU.
8-Combate a toda forma de privati-
zação. 
9-Pela aprovação da PEC 555 que ex-
tingue a cobrança previdenciária dos 
aposentados.
10-Pela aprovação do PL 4434 que 
recompõe as perdas salariais.

11-Regulamentação da jornada de 
trabalho para o máximo de 30 horas 
para o serviço público, sem redução 
salarial.
12-PEC 170/2012 – aprovação de 
aposentadoria integral por invalidez.
13-Reafirmar paridade entre ativos, 
aposentados e pensionistas.
14-Liberação de dirigentes sindicais 
com ônus para o estado, sem prejuízo 
às carreiras.
15-Pela revogação do FUNPRESP e 
da EBSERH.
 
Mobilização/Campanhas:
1-Campanha nacional pela suspensão 
de toda criminalização aos movimen-
tos sociais.
2-Campanha nacional pela melhoria 
dos serviços públicos.
3-Reorganizar os fóruns estaduais dos 
Servidores Públicos Federais.
4-Indicar discussão nas bases das ca-
tegorias, durante a jornada de março, 
sobre indicativo de greve por tempo 
indeterminado.
5-Campanha pela suspensão do paga-
mento da dívida pública e realização 
de Auditoria da dívida pública, como 
previsto na constituição.
6-Pela Revogação das MP´s 664 e 665, 
entre outras, que retiram direitos dos 
trabalhadores.
7-Fazer cobrança no STF pelo jul-
gamento da data-base.
8-Luta pelo aumento salarial dos tra-
balhadores.
9-Campanhas por uma política ad-
equada de saúde do servidor e com-
bate ao assédio moral/sexual e às 
opressões.
10-Realizar Seminário nacional sobre 
precarização, terceirização e privati-
zação no serviço público.

Cartaz oficial da Campanha Salarial 2015.
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Alzira Soriano
Nascida em Jardim de Angicos em 29 /04/1897, foi a primeira mulher eleita prefeita no Brasil e Amé-
rica Latina. Venceu a eleição para prefeitura do município de Lages, em 1928, conquistando mais de 
60% dos votos. Sua gestão foi marcada pela competência e integridade, construiu estradas,  uma delas 
que liga Cachoeira do Sapo a e Jardim de Angicos, construiu escolas e cuidou da iluminação pública.

Anatália Alves 
Filiada ao Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, Anatália nasceu em Martins 
em 9/07/1945. Durante o regime militar desenvolveu um trabalho político contra a dita-
dura na Zona da Mata de Pernambuco junto a seu marido Luiz Alves Neto, quando am-
bos foram presos pelo DOPS de Recife. Seu corpo foi encontrado em 22 de janeiro de 
1973 com marcas de tortura e com queimaduras, na época seu lado de morte consta-
va a causa como “suicídio”, fato que foi desmentido pela Comissão Nacional da Verdade.

Anna Maria Cascudo
Nasceu em Natal no ano de 1936. Desde os 13 anos escrevia para o jornal A República, 
era membro da Academia Norte-riograndense de Letras e fundou a Academia Feminina 
de Letras. Como procuradora de justiça, foi a primeira mulher a atuar em um júri no esta-
do.  Publicou os livros “Mulheres Especiais”, “O Colecionador de Crepúsculos” além de En-
saios de Abertura e prefácios em 16 livros de autores nacionais; participou de 8 Antologias, 
sendo a mais recente “Nós Mulheres 4”, da Academia Brasileira de Arte, História e Cultura. 

Auta de Souza 
Filha do município de Macaíba, nasceu em 12/09/1876,  foi uma poetisa brasileira do perío-
do do romantismo. Acometida por uma turberculose desde os 14 anos de idade, recolheu-se 
no campo onde começa a vida de escritora. Escreveu para o jornal A República, onde gan-
hou visibilidade, colaborou com revista Oásis, de Recife e O Paiz, do Rio de Janeiro.  Ven-
ceu a resistência dos círculos literários masculinos e escrevia profissionalmente em uma 
sociedade em que este ofício era quase que exclusividade dos homens, já que a crítica ig-
norava as mulheres escritoras.  Foi a escritora potiguar mais conhecida fora do estado.

Celina Guimarães Viana 
Nascida em 15 de novembro de 1890, na cidade de Natal, a professora Celina Guimarães Viana 
entrou para a história pelo seu pioneirismo em votar mesmo quando isto ainda era proibido às 
mulheres no Brasil. Nas eleições de 1927, Celina pediu em um cartório de Mossoró para entrar na 
lista de eleitores, contudo, seu voto não foi validado. Apenas em 1932, no dia 24 de fevereiro, entrou 
em vigor o novo código eleitoral, que proibia a distinção de sexo para a participação nas eleições. 

Ademilde Fonseca
Foi uma cantora nascida em São Gonçalo do Amarante aos 04/03/1921, conhecida como “Rainha do 
choro”.  Suas interpretações a consagraram como a maior intérprete do choro cantado do país. Tra-
balhou por mais de dez anos na TV Tupi e seus discos renderam mais de meio milhão de cópias. Além 
do sucesso no Brasil, regravou grandes sucessos internacionais e se apresentou em outros países. Fa-
leceu de infarto fulminante em sua casa, no Rio de Janeiro, poucos dias depois de completar  91 anos. 

Clara Camarão
Foi uma indígena brasileira da tribo potiguar, localizada no bairro de Igapó, em Natal. Nascida 
em meados do século 17 foi catequizada por padres jesuítas juntamente com seu marido Felipe 
Camarão. Rompeu as barreiras da época se afastando dos afazeres domésticos para participar de 
batalhas junto ao esposo durante as invasões holandesas em Olinda e Recife. Clara também lide-
rou um grupo de guerreiras nativas na luta contra os holandeses no estado de Alagoas em 1637. 
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Deborah Seabra 
A potiguar Deborah Seabra é a primeira pessoa com síndrome de down a lecio-
nar no Brasil. Ela é professora auxiliar de desenvolvimento infantil há nove 
anos e acaba de publicar o livro “Deborah conta histórias”, da editora Alfaguara. 

Dona Militana 
Nasceu em 19 de março de 1925 em São Gonçalo do Amarante, considerada en-
tão a maior romanceira do Brasil. D. Militana, recebeu em 2005 a Comenda Máxima da 
Cultura Popular, em Brasília, chegou a gravar na década de 1990 o CD triplo “Canta-
res”. Herdou o dom do canto do pai, Atanásio Salustino, mestre dos Fandagos em São 
Gonçalo. Os romances cantados por Dona Militana existiam há mais de 500 anos, origi-
nados na cultura medieval e narravam os feitos de guerreiros, contam histórias de prín-
cipes e princesas, além disto, ela cantava modinhas, coco, toadas de boi, aboios e fandangos.  

Joana Cacilda Bessa
Nasceu em 26 de setembro de 1898 na cidade de Pau dos Ferros.  Foi a primeira eleitora da ci-
dade em 1927 3  a primeira intendente municipal (equivalente ao cargo de vereadora na época, 
eleita em 2 de setembro de 1920 com 725 votos. Joana Bessa foi a primeira mulher do Rio Grande 
do Norte e do Brasil a se eleger vereadora, Faleceu em 01 de novembro de 1998 aos 100 anos.  

Jussara Queiroz 
Nascida na cidade de Jucurutu em 4 de janeiro de 1955, aos 17 anos mudou-se para o Rio de Janeiro 
para estudar cinema na Universidade Federal Fluminense. Produziu filmes nas décadas de 1970 e 
1980, época em que vivíamos a ditadura militar. Os filmes de Jussara são um registro importante 
da história do Brasil, pois traziam para as telas os problemas sociais como a fome, pobreza, o co-
tidiano das classes trabalhadoras, a exploração no campo, a luta pela terra, mortalidade infantil e 
meio ambiente. Ganhou prêmios tanto no Brasil como exterior. Seus filmes são um registro fiel da 
nossa realidade, sempre trazendo a perspectiva dos trabalhadores e das calsses sociais oprimidas.  

Maria do Céu Fernandes de Araújo
Maria do Céu nasceu na cidade de Currais Novos em 06 de outubro de 1910 e foi a primeira 
mulher a ocupar o cargo de deputada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, e, 
por extensão, também a primeira deputada estadual no Brasil. Eleita com 12.058 votos, teve 
seu mandato cassado em 1937 por discordância das ideias getulistas durante o Estado Novo. 

Nísia Floresta Brasileira Augusta 
Nasceu em 1810 na cidade que hoje tem seu nome, é considerada a pioneira do feminismo 
no Brasil, tendo publicado quinze livros no Brasil e exterior onde debatia a situação das mul-
heres de seu tempo. Sua primeira publicação chamada “Direito das mulheres e injustiça dos 
homens”, lançada em 1832, contestava a educação inferior dada às mulheres e o fato delas 
viverem enclausuradas em suas casas. Escreveu artigos, poemas, romances novelas, dirigiu 
e fundou escolas Brasil afora, sobretudo no Rio de Janeiro, capital nacional na época. Mo-
rou durante vários anos em Paris, chegando a falecer em 1885 na França. Durante sua vida 
não só foi dedicada a escrever sobre os direitos das mulheres, como também era sensível à 
causa dos indígenas e escravos, participando, inclusive do movimento abolicionista no país.  
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AÇÕES E DESAFIOS DO SINTSEF/RN EM 2015 
Em ocasião do Dia Nacional de 
Lutas, marcado para 25 de fevereiro, a di-
reção colegiada do SINTSEF/RN esteve reu-
nida para discutir conjuntura política e admi-  
nistrativa e os encaminhamentos das demandas apre-
sentadas na Reunião Ampliada dos SPFs, entre elas o 
papel das entidades estaduais na mobilização da base.

 Além da Campanha Salarial, 2015 engloba uma agenda 
intensa: realização de Assembleias por Local de Trabal-
ho para a escolha de representantes nos órgãos; eleição 
e delegad@s para o II Congresso da Conlutas (que será 
entre os dias 4 a 7 de junho em Sumaré) e realização do 
VII CONSINTSEF (no segundo semestre deste ano). 

Entre os desafios apresentados está, principalmente, a 
aproximação da entidade com a base presente nas ci-
dades do interior do estado. Enquanto 2014 foi um ano de 
organização administrativa do sindicato, marcado pela 
inauguração da nossa área de lazer, 2015 nos apresenta 
o desafio do debate político e sua ampliação, pois nos 
encontramos num momento crítico decorrente da crise 
econômica e suas consequências na classe trabalhadora. 

Dentro da programação definida na agenda de lutas 
durante o mês de março, iniciamos com as Assembleias 
por Local de Trabalho nas cidades de Caicó e Pau dos 
Ferros, onde foram eleitos os seguintes representantes 
dos órgãos: DNOCS Caicó (Maria de Fátima Macedo 
Silva / Suplente: Miranir Dantas de Amaral); DNOCS 
Pau dos Ferros (Maria Argentina Dantas de Melo/ Su-
plente: Delvaci Valdez de Murilo Nogueira) e MS/Fu-
nasa Pau dos Ferros (José Ludugero de Oliveira Neto/ 
Suplente: Wellington Luiz de Souza) e no DNOCS 
Natal (Maria Efigênia de Souza/ Suplente: José Guer-
ra de Ribamar). Seguiremos realizando mais assem-
bleias no interior e Natal, onde serão discutidas a con-

juntura política e metas da Campanha deste ano, além 
da organização da base para a escolha d@S delegd@s 
que irão participar do Congresso da CSP-Conlutas. 

Reunião da Direção Colegiada do SINTSEF/RN em 25 de 
fevereiro. Foto: Luana Araújo. 

Representantes eleitas no DNOCS Pau dos Ferros. Mª Ar-
gentina foi eleita titular e Delvacir como suplente. 

Representantes da Funasa Pau dos Ferros. À esquerda, o 
titular José Ludugero e Wellington de souza, suplente. 

Escolha de representantes por local de trabalho no DNOCS 
Caicó. Foram eleitas Maria de Fátima como titular e Miranir 
como suplente. 

Representantes eleit@s no DNOCS Natal. Maria Efigênia foi 
eleita titular e José Guerra seu suplente. 

Curta a página do Sintsef/RN!
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Entre os dias 07 a 09 de abril de 2015, 
cerca de 4 mil servidor@s estiveram 
reunid@s em Brasília discutindo os 
rumos da campanha salarial deste 
ano.  Já no primeiro dia, além de uma 
reunião e informes sobre o encontro, 
estava marcada uma caminhada em 
direção ao Congresso nacional, onde 
aconteceu a votação do PL 4330/2004.

@s trabalhador@s tiveram então 
sua entrada negada no lugar que 
deveria ser “a casa do povo” e não 
puderam acompanhar a votação ao 
vivo, a orientação da presidência 
da Câmara dos Deputados, vinda 
do Sr. Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
era impedir a participação popular 
através do uso da força policial e o 
que tivemos foram manifestantes 
agredidos, alguns inclusive chega-
ram a ser hospitalizados. Por fim, 
o texto do PL 4330 foi aprovado na 
Câmara por 324 votos a favor e 137 

contra. Partidos como PMDB, DEM 
e PSDB votaram majoritariamente 
a favor das terceirizações, que ben-
eficia somente os empresários. 

Nos dias seguintes, além de plenári-
as, @s servidor@s se reuniram na 
Esplanada e caminharam em direção 
ao Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE), na sequência, se diri-
giram ao Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão (MPOG) 
para cobrar a abertura imediata de 
negociações com o Fórum das En-
tidades Nacionais dos SPFs, que 
organiza a Jornada, em torno da 
pauta unificada já protocolada, em 
fevereiro, junto ao Executivo Federal.

Um dos pontos positivos foi a re-
união realizada entre os represent-
antes do Fórum dos Servidores 
Públicos Federais com Sérgio Men-
donça, secretário de relações do 

trabalho do MPOG. De antemão, 
graças à pressão dos servidores, uma 
reunião no Ministério do Plane-
jamento ficou agendada para o dia 23 
de abril, onde a categoria vai buscar a 
todo custo uma negociação positiva. 

Ainda que o governo tenha descar-
tado os 27,3% em 2016 na reunião 
realizada com o Ministro do Plane-
jamento Nelson Barbosa no último 
dia 20 de março, vale ressaltar que a 
pauta da campanha salarial contem-
pla uma série extensa de reivindi-
cações históricas, como um Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários, paridade 
entre ativos e aposentados, implan-
tação de uma data-base entre outras. 
A perspectiva é de acordo plurianual, 
pressionando o governo  em agilizar 
as negociações para permitir maior 
mobilização dos servidores na apre-
sentação de uma contraproposta antes 
que o orçamento de 2016 seja votado. 

SERVIDOR@S SE REÚNEM COM MINISTRO DO PLANE-
JAMENTO E REALIZAM JORNADA NACIONAL DE LUTAS 

Durante a Jornada de Lutas foi escolhido o dia 15 de abril 
como Dia Nacional de  Paralisações contra o PL 4330. Vários 
protestos aconteceram e levaram trabalhadores a caminhar 
pelas ruas, unindo vários sindicatos, centrais e estudantes 
contra este ataque aos direitos trabalhistas. Em Natal, cer-
ca de 2 mil pessoas ocuparam as ruas da Av. Salgado Filho. 

Este momento é de extrema importância para @s traba-
lhador@s, a união em torno das lutas na campanha sala-

rial e contra o PL 4330 é fundamental para que nossos 
direitos não sejam retirados. Este projeto de lei visa regu-
lamentar a tercerirização no serviço público, na prática 
sabemos bem os resultados:  redução com custos de mão 
de obra diminuindo salários e benefícios, licitações su-
perfaturadas com empresas corruptas, favorece a desor-
ganização dos trabalhadores na luta por direitos, tira a 
estabilidade e aumenta o risco de acidentes de trabalho.  
Seguiremos lutando até a derrubada total deste projeto!

TRABALHADORES NAS RUAS CONTRA O PL 4330!
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POLÍTICA

Os escândalos de corrupção têm feito @s brasileir@s desacreditarem cada vez mais na classe política, no 
entanto, a busca pela solução do problema passa diretamente pelo povo através de uma reforma políti-
ca ampla. Não podemos de maneira alguma aceitar qualquer possibilidade de volta de uma ditadura. 

INFORMES 
NOVOS CONVÊNIOS E CARTEIRA DE FILIAÇÃO
O catálogo com os novos convênios feitos para @s filiad@s do SINTSEF/RN já está pronto! Para usufruir dos descontos com as 
novas empresas e serviços, @s filiad@s deverão comparecer na sede do sindicato (das 08:00 às 17:00) para confeccionar sua carteira 
de filiação.  

AVALIAÇÃO MS/FUNASA
Atenção filiad@s lotad@s no Ministério da Saúde e Funasa: está aberto o período de avaliação anual de desempenho, a ser realizada 
pelos órgãos onde prestam serviço, sejam eles do município ou estado. A data limite é 30 de abril.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Mantenha sempre seus dados atualizados junto ao sindicato Se você se aposentou, mudou de local de trabalho, endereço, telefone 
ou e-mail, por favor, entre em contato conosco através dos telefones 3206-3606 / 9108-0847 / 8795-0086 ou pelo e-mail sintsef@
sintsefrn.com.br
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COMBATER A CORRUPÇÃO, SIM, DITADURA NÃO!

A enxurrada de denúncias envol-
vendo políticos de vários partidos, 
sejam eles do governo ou da oposição 
e grandes empresas demonstram 
como a corrupção está infiltrada na 
nossa sociedade e não é problema 
de um partido, mas do sistema man-
tido sob práticas ilícitas, que ultra-
passa as barreiras do estado e existe 
nas empresas privadas que financiam 
candidatos e sonegam impostos.
 
A situação da corrupção hoje no Bra-
sil apresenta uma face: ela não é um 
fato recente, mas atualmente, com 
maior acesso à informação,  e me-
lhoria nas condições de investigação, 
fica mais difícil escondê-la do povo. 
Não significa que existe mais corrup-
ção hoje em dia, existem meios que 
permitem seu maior conhecimento 
pela sociedade, algo fora de realidade 
em épocas anteriores, quando a in-
formação dependia exclusivamente 
dos grandes meios de comunicação.  

Enquanto trabalhador@s, não 
podemos de forma alguma comprar o 
discurso da grande mídia e das elites 
de que uma intervenção militar colo-
cará no país no rumo certo, a história 
mostra que durante a ditadura ocor-
reram mortes e torturas, censura a 
jornais e até assassinatos de jornalis-
tas, a exemplo do Vladimir Herzog 

(por isso não se sabia dos escândalos 
da época), havia perseguição a pes-
soas, estudantes, sindicatos, os ci-
dadãos não podiam ir para a rua se 
manifestarem. Essa relação promís-
cua entre empreiteiras e governo 
começou exatamente neste período. 

Sabe-se que na época do regime mili-
tar foram feitas obras faraônicas e o 
crescimento econômico apresentava 
taxas altas, porém, isso não refle-
tiu na diminuição da pobreza nem 
distribuição de renda, somente em 
2014 o Brasil conseguiu sair do Mapa 
Mundial da Fome, segundo a ONU. 

Todo esse processo de sucessivos es-
cândalos acumulados durante dé-
cadas e que só agora vieram à tona 
demonstram os desafios da consoli-
dação da nossa democracia, que se 
dará mediante aumento da partici-
pação popular, seja decidindo, fiscali-
zando e ampliado seu papel para além 
do voto, tornando-a fato permanente 
na nossa vida social e política e não a-
penas em nacionalismo de fim 
de semana com transmissão HD 
pela Globo e demais emissoras. 

Para isso defendemos uma reforma 
política feita com base nas deman-
das do povo e não nos partidos e 
empresas, sobretudo quando ela se 

encontra nas mãos de deputados e 
senadores claramente envolvidos 
em esquemas de corrupção e com 
nomes presentes em escândalos.
 
Assumimos uma postura de combate 
à corrupção totalmente contrária à re-
pressão e violência. Muitos foram às 
ruas no dia 15/03 e 12,/04 embalados 
por um discurso de combate à corrup-
ção, mas muitos entoavam em trios 
elétricos, gritos e faixas pela volta da 
ditadura enquanto outros defenderam 
o impeachment de Dilma Rousseff. Se 
de um lado condenamos qualquer ten-
tativa de golpe, tampouco achamos que 
sair às ruas puramente para defender 
o governo e acobertar seus problemas 
irá resolver a crise que vivemos hoje. 

Devemos assumir uma postura clara 
contra as ações do governo que pre-ju-
diquem e retirem direitos da classe tra-
balhadora. Entendemos que a solução 
para a corrupção passa pelo aumento 
da democracia, por uma reforma 
política  ampla com participação do 
povo e com proibição financiamento 
privado de campanhas eleitorais, au-
mento das penas para corruptos e 
corruptores, expropriação de quem 
obteve enriquecimento ilícito, proíba 
candidatura de corruptos e condene 
empresas sonegadoras de impostos.
 


