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trabalhadores

Todas as tardes o sol se põe.
Todas as manhãs ele nasce de novo.

Simplesmente porque é preciso continuar.
Assim como nossa luta: todos os dias!

Nossos desejos de um 
2016 de vitórias!
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2015 foi um ano diferente. Ano novo, mas com o mesmo 
projeto político de governo. Dilma assume depois de uma 
disputa eleitoral que deixou clara a força do movimento de 
direita no país, que defende até um novo golpe militar e não 
admite a ascensão social dos mais pobres. “A esperança no 
inesperado”, título de nosso editorial do primeiro mês do ano 
demonstrava tanto a vontade de que as coisas dessem certo 
quanto as preocupações e angústias que pautariam 2015.

O governo Dilma II convocou um ministério mais parecido 
com o que esperávamos caso o candidato do PSDB ocupasse 
à presidência e não de um governo petista. Assustou-nos a 
presença no governo de pessoas ligadas a instituições que 
nada simbolizavam os trabalhadores. Os ministérios faziam 
do governo um verdadeiro “Frankstein”, feito por partes que 
não dialogavam entre si, um monstrengo de várias fatias dos 
diversos partidos. O ano mal começara e já era preciso lutar.

Assim o fizemos. Em 28 de janeiro, fomos às ruas, em 
um movimento organizado pela CUT, MST e movimentos 
sociais em todo o país contra as medidas provisórias 664 e 
665, editadas no apagar das luzes de 2014. As MPs fizeram 
severas modificações nos benefícios previdenciários dos 

trabalhadores brasileiros. 
Em meio aos momentos de 

luta, paramos para homenagear 
o companheiro Enoque de Lima, 
membro do Conselho Fiscal e ex-
coordenador de aposentados e 
pensionistas da gestão 2011/2013, 
falecido em 31 de janeiro.

As energias precisaram ser recobradas em fevereiro para o 
lançamento da Campanha Salarial de 2015, ocorrido no dia 
25, em ato, no prédio do Ministério da Fazenda.
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Editorial

2015: um ano de 
sobressaltos

Luciano de A. Filgueiras Filho e Luís Carlos de Alencar Macêdo (Coordenação geral);  Ana Maria Parente, Francisco Ernaldo da Costa, Onidracir Ribamar do Rosário (Coordenação de 
formação política e sindical); Francisco Teles da Silva e José Valmir Braga (Coordenação de finanças); Anna Lúcia Costa, Fca. Constância de Souza e Jucilene Viana de Sousa (Coordenação 

sócio-cultural e movimentos populares); Artur Camurça Torres Raimundo Joacir M. de Sousa e Vera Lúcia Cândido de Oliveira (Coordenação de comunicação); Edmundo Coutinho 
de Andrade, Adriano Duarte Fernandes e José Arteiro da Silveira (coordenação jurídica); José Gabriel Ramos e Flávio Inácio de Lima (Coordenação de saúde do trabalhador); Carlos 

Eugênio Pereira, Francisco Oliveira Duarte e José Ataílde de Figueiredo (Coordenação aposentados e pensionistas); Francisco Gonçalves Vieira, José Amorim Neto e Claudionor da Costa 
(Coordenação administrativa) e Fco. de Assis Lopes Bezerra, José Cleiton Ferreira da Silva e José Valmir Soares de Sousa (coordenação de Organização e Sindicalização).

Alfredo Moreira, Álvaro de Oliveira, Ant. Evanildo F. de Sousa, José Guedes de A. Neto, Ribamar dos Santos Lima, Fco. Alves Barbosa II, Mozart Ramos de A. Filho (Conselho Fiscal).

Com que palavra definiríamos o ano de 2015? 
Incerteza, surpresa, sobressalto? Teria ainda crise,  
impeachment, pacote de medidas, arrocho, ódio...

Diante de uma crise mundial criada pelo sistema 
capitalista, no Brasil o ano começou com o impacto 
das Medidas Provisórias 664/14 e 665/14 que retiram 
direitos dos trabalhadores. Por outro lado, 2015 chega 
ao fim com uma ameaça à democracia.

Não estamos, de forma alguma, satisfeitos com o 
governo Dilma e sua política econômica. Basta ler as 
próximas páginas de nossa retrospectiva para perceber 
as dificuldades impostas ao conjunto dos servidores 
federais. Porém, também não somos coniventes com 
o golpe que ora se desenha. O Brasil está tão confuso 
que é difícil compreender, por exemplo, como Eduardo 
Cunha, envolvido com comprovadas falcatruas, ainda 
ocupa a presidência da Câmara Federal.

Longe de podermos neste momento fazer uma 
análise mais detalhada da situação política nacional, 
convidamos você, filiado do SINTSEF/CE, a usar o seu 
senso crítico e refletir sobre cada linha que vier a ler 
na grande mídia. E a ficar atento às nossas sugestões 
de leituras feitas diariamente através do boletim A Voz 
do SINTSEF/CE e página no facebook.

Vamos juntos seguir em frente, pois isso sabemos 
fazer sem erro. Assim como o sol, nasçamos de novo, 
pois é preciso continuar a luta, todos os dias.

Boa leitura e um Feliz 2016!

Direção Colegiada

falaaí retrospectiva
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Continuando a luta, o Encontro do Conselho de Delegados 
Sindicais de Base do mês de março aprovou a realização do 
11º Congresso do SINTSEF/CE. 

No dia 13 de março, ato chamado pelas centrais sindicais 
e movimentos sociais, marchou da Praça da Imprensa à 
Assembleia Legislativa. Na pauta bandeiras específicas: 
Defender os Direitos da Classe Trabalhadora, Defender a 
Petrobras, Defender a Democracia e a Reforma Política e 
contra as medidas de ajuste fiscal anunciadas pelo governo. 
Mais de 2 mil pessoas compareceram ao ato, que contou com 
cerca de quarenta entidades, entre sindicatos e movimentos 
sociais.

Março também homenageou as mulheres guerreiras. Uma 
palestra com a professora Adelaide Gonçalves marcou o Dia 
Internacional da Mulher.

Em abril voltamos às ruas em uma Jornada Nacional de 
Lutas dos servidores públicos, ocorrida nos dias 7, 8 e 9, e 
novamente em um ato no dia 15. Eventos em vários estados 
reuniram servidores públicos das três esferas e trabalhadores 
em geral em defesa de direitos e contra as MPs 664 e 665 e 
agora também contra a ameaça da terceirização, expressa 
no PL 4330/04, previsto para ser votado no Congresso 
dias depois. O PL foi aprovado na Câmara permitindo a 
terceirização inclusive em atividades fim, o que significa, na 
prática, a revogação dos direitos dos trabalhadores.

Com a aprovação na Câmara, o PL 4330 transformou-
se em PLC 30/15 e está em debate na Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacional no Senado.

No dia 14 de abril o SINTSEF/CE completou 26 anos. 
Para marcar a data aconteceu um debate com a presença 
da CONDSEF, CUT, CTB e CONLUTAS, seguido de uma 
confraternização com animado forró pé-de-serra.

Ao longo destes 26 anos o SINTSEF/CE orgulha-se de ter 
uma trajetória marcada por desafios, lutas e superações na 
história dos servidores federais.

Ainda em abril, o IV Encontro de Comunicação da Condsef 
elogiou o projeto das oficinas de comunicação de nosso 
sindicato (veja box pág 7). Na ocasião, a jornalista Cláudia 
Santiago, do Núcleo de Piratininga de Comunicação (NPC), 
incentivou os demais sindicatos de servidores federais a 
seguirem o exemplo do SINTSEF/CE.

O mês do trabalhador começou com discussões sobre uma 
possível greve dos servidores federais. A mensagem referente 
ao dia 1º de maio resgatava a luta contra a terceirização: “Este 
1º de maio, como tantos outros, deve ser de luta efetiva, desta 
vez por uma questão clara: para seguir comemorando a data 
é preciso que antes de tudo o trabalhador continue a existir”.

Alguns dias depois, o SINTSEF, em uma ação pioneira 
realizou seminário sobre o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional para os funcionários da sede e das oito 
delegacias do interior. A proposta foi uma iniciativa da direção 
colegiada, através da Coordenação de Saúde do Trabalhador e 
do Coletivo de Saúde.

retrospectiva2015
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Dia 29 de maio, o país foi novamente às ruas contra o 
retrocesso direcionado à classe trabalhadora. São Paulo reuniu 
cerca de 30 mil pessoas. Em Fortaleza, houve manifestações 
na Avenida 13 de Maio, ruas Padre Valdevino (Coelce) e Pedro 
Pereira (INSS), além da Praça Portugal.

O mês terminou com o reforço da luta através da filiação de 
novos trabalhadores ao sindicato: os empregados da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Cerca de 100 
pessoas filiaram-se naquela ocasião.

Junho foi um mês com muitas atividades. Logo no início, 
a Coordenação de Formação Política retomou suas ações de 
estudo da luta dos trabalhadores. Um seminário mediado 
pela professora e historiadora Adelaide Gonçalves aconteceu 
em Cratéus no dia 13. No final do mês o encontro foi na região 
do Centro Sul.

O apogeu do mês de junho aconteceu no dia 25. Novo 
Dia Nacional de Luta encheu as cidades brasileiras de atos e 
manifestações. Em Fortaleza, os servidores reuniram-se no 
prédio da Receita Federal e lembraram a pauta da Campanha 
Salarial.

Naquela mesma noite, representantes de 22 entidades que 
compõem o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasefe) foram informados da proposta 
do governo: reajuste plurianual de 21,3% parcelado em 
quatro anos. Deu-se início a uma série de consultas à base 
para avaliação da proposta.

Julho foi um mês de despedidas: dois grandes homens 
partiram deixando importantes legados e muita saudade. 
O ex-coordenador geral Carlos Alberto Nogueira, o Carlão, 
faleceu no dia 16. Uma semana depois partia o querido Vito 
Giannotti, grande nome da comunicação popular e sindical.

O governo não abriu mão dos 21,3% em quatro anos e ainda 
condicionou o debate dos outros pontos da pauta à aceitação 
do percentual. Assim, nos dias 2 e 23 de julho assembleias da 
base do SINTSEF reafirmaram a rejeição da oferta do  governo. 

Ainda no dia 23 de julho aconteceu, em Fortaleza, um 
Seminário de Formação Política com a participação do 
filósofo e educador Jorge Luiz e do professor José Pereira 
Sobrinho. O evento teve como tema “Os desafios para 
os trabalhadores diante da crise do capitalismo na atual 
conjuntura” e foi promovido pela coordenação de formação 
política e sindical, ampliando a reflexão e a discussão em 
torno do assunto.

O mês terminou com debates e paralisação. No dia 30,  
assembleias realizadas com os filiados do Ministério da 
Saúde (Campo) e Ministério da Fazenda votaram pela adesão 
à greve dos Servidores Públicos Federais. Grande parte 
da base do INSS e da educação (Universidades e Institutos 
Federais) já estava em greve, naquela ocasião, por todo o país.

Agosto começou com um ato no dia 6, em frente ao 
prédio da Receita Federal, que reforçou o desejo de unidade 
da categoria dos servidores públicos federais em busca do 
atendimento de suas reivindicações. Houve ato e vigília em 
Brasília.

Alguns dias depois, os servidores do INCRA aprovaram 
paralisação todas às segundas e quartas-feiras. Trabalhadores 
do Ministério da Fazenda e Secretaria de Saúde Indígena 
(SESAI) também realizaram paralisações pontuais.

No dia 25, os servidores do Ministério da Saúde que 
atuam com endemias na Região Metropolitana de Fortaleza 
realizaram assembleia nas escadarias do Núcleo do Ministério 
da Saúde e aderiram imediatamente à greve do serviço público 
federal, que, entre mobilizações e paralisações já alcançava 21 
estados e o DF. No dia 31 juntaram-se ao grupo os servidores 
da 5ª CRES, formada por Canindé, Caridade, Boa Viagem, 
Itatira, Madalena e Paramoti.

retrospectiva2015
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O mês foi importante também para os empregados da 
EBSERH. Logo nos primeiros dias uma comissão, com a 
presença da Condsef, deu início à sistematização final 
do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016. A empresa 
finalmente concordou com itens que estavam adiando o 
fechamento do acordo.

Setembro foi um mês confuso. Primeiro houve 
avanço, depois uma rasteira. As paralisações nos órgãos 
continuaram com muita força, embora o efetivo da greve 
fosse pequeno. Na Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) e 
no Núcleo do Ministério da Saúde as manifestações de greve 
foram diárias. Ministério da Fazenda e Incra seguiram com 
uma rotina de paralisações semanais.

Dia 3, reunidos na Reitoria da UFC, centenas de servidores 
federais, da base do INSS, da UFC, UNILAB, IFCE e outros 
órgãos, marcharam pelas ruas do centro de Fortaleza 
anunciando a greve à população. No mesmo dia auditores 
fiscais, analistas-tributários e técnicos administrativos do 
Ministério da Fazenda não realizaram nenhum tipo de 
atendimento.

O governo recuou anunciando uma contraproposta de 
10,8% em dois anos, além da manutenção de reajuste nos 
beneficios (auxilio-alimentacão, creche e plano de saúde) e 
alteração nas regras da contagem de pontos das gratificações 
para fins de aposentadoria. O SINTSEF/CE convocou 
assembleia e no dia 8 os filiados da base aprovaram 
modificações na contraproposta, a serem levadas à 
Plenária da Condsef, no dia seguinte. Com a presença de 21 
estados e o Distrito Federal, os representantes aprovaram 
por ampla maioria que a Condsef negociasse no Ministério 
do Planejamento o índice de 10,8% em um prazo de dois 
anos (2016-2017), ainda que com algumas ressalvas.

Porém, quando a minuta do acordo deveria sair, veio a 
decepção e a revolta. No dia 14, em fala oficial, o governo 
apresentou: congelamento do reajuste dos servidores 
públicos e suspensão na realização de concursos públicos. 
O reajuste que viria em janeiro foi transferido somente para 
agosto de 2016. Em assembleia no dia 17 a base rejeitou 
o pacote econômico do Governo e o posicionamento foi 
levado à plenária da Condsef.

Uma semana depois, teve início o 11º Congresso do 
SINTSEF/CE. Em três dias de atividade, cerca de 400 
delegados discutiram a luta da base dos servidores públicos 

federais. “Em 26 anos de história a realização dos nossos 
Congressos mostra que nossa categoria está viva e alerta, 
sabedora de sua capacidade de articulação e mudança. 
Esperança é palavra que nos acostumamos a escrever dia 
após dia, apesar de toda e qualquer adversidade”, afirmou 
texto de abertura do evento.

No final do mês, o Encontro Deliberativo de Entidades 
(CDE) da Condsef autorizou a Confederação a firmar acordo 
com o governo: 10,8% de reposição inflacionária com 
impactos em agosto de 2016 (5,5%) e janeiro de 2017 (5%). 
Conforme decisão da maioria, os percentuais devem incidir 
sobre o Vencimento Básico (VB), garantido a paridade entre 
ativos, aposentados e pensionistas. Da base da Condsef, 
Incra e Cultura deliberaram pela rejeição do acordo.

Em outubro enfim foi assinado o Acordo Coletivo de 
Trabalho 2015/2016 da EBSERH. Também naquele mês 
a Condsef assinou a maior parte dos termos de acordo 
autorizados por sua base.

No dia 15, os servidores da Advocacia Geral da União 
(AGU) realizaram uma mobilização pelo plano de carreira 
do setor, chamada de “Dia do Sai Ministro”. Em referência 
à promessa do Ministro da AGU, Luís Inácio Adams, que 
garantiu que o plano de carreira ia sair do papel ou ele 
sairia do cargo. O plano não saiu, nem o Ministro cumpriu 
a palavra.

O site do SINTSEF/CE foi atualizado em outubro. Mais 
interativa e vinculada às redes sociais a página ampliou 
as possibilidades de integração entre o sindicato e a base. 
Notícias, imagens com alta qualidade de visualização, vídeos, 
entrevistas em áudio, acervo com fotos históricas,  publicação 

retrospectiva2015
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diária do boletim “A voz do SINTSEF”, os jornais mensais, dados 
das delegacias sindicais e os demonstrativos financeiros, são 
alguns dos itens da nova ferramenta de comunicação.

O 12º Congresso Nacional da CUT (CONCUT) realizou feito 
histórico em outubro. Pela primeira vez uma central sindical 
será dirigida com paridade total de gênero, isto é, 50% da 
direção é composta por mulheres. Vale o registro da iniciativa.

Outro feito a entrar para a 
história começou a ser mais 
palpável também em outubro: 
a biblioteca do SINTSEF/CE. 
Idealizada em 2010 e em 
fase de finalização, o espaço 
terá um acervo de livros, 
documentos, CDs e DVDs. Duas 

bibliotecárias estão realizando a catalogação dos exemplares 
e a organização da biblioteca.

O dia do servidor, em 28 de outubro, foi marcado pela 
“descomemoração”. Em nota o sindicato manifestou o 
seu pesar por mais um ano de ataques e desvalorização da 
categoria dos servidores públicos. O texto chamou a todos 
para a luta: “Sigamos em frente, a luta depende tanto da força 
de cada um, quanto da união de todos”

Novembro começou animado. No início do mês o SINTSEF 
recebeu homenagem da Associação de Amizade Brasil – Cuba 
do Ceará, Casa José Marti, em agradecimento pelos serviços de 
apoio e solidariedade disponibilizados aos amigos de Cuba.

Um debate no Dnocs, com a presença dos diretores da 
Condsef Sérgio Ronaldo e Josemilton Costa, esclareceu os 
servidores sobre os termos de acordo e temáticas específicas 
do Departamento.

Ocorreu ainda, na sede do sindicato uma palestra sobre 
qualidade de vida e relações interpessoais animou a reunião 
de aposentados e pensionistas.

O encontro do Conselho de Delegados Sindicais de Base de 
novembro agendou para 15 e 16 de janeiro duas assembleias: 
de prestação de contas e início do processo eleitoral (veja 
edital ao lado).

retrospectiva2015
Na primeira semana de dezembro, após assembleias 

realizadas em todo o país, servidores do Incra e da Cultura 
aceitaram o acordo dos 10,8%. No Ceará, a posição 
dos servidores do Incra foi de aceitação, já os da Cultura 
reafirmaram a rejeição do acordo.

Em 3 de dezembro, os servidores da AGU que compõem o 
Núcleo Executivo de Cálculos e Perícias (NECAP) iniciaram 
greve por tempo indeterminado, em protesto pela falta de 
atendimento à reivindicações específicas.

No país, o tema do início de dezembro foi a aceitação, por 
parte do presidente da Câmara, do pedido de impeachment 
da presidenta Dilma. Várias manobras políticas aconteceram 
a partir de então, como a eleição de uma comissão de oposição 
para avaliar o processo. Mas as surpresas para o restante de 
dezembro ainda estão por vir.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores 

do Serviço Público Federal no Estado do Ceará - 
SINTSEF/CE, em conformidade com os artigos 17, 
18, 19 e 20 do seu Estatuto, convoca os servidores 
filiados ao SINTSEF/CE para fazer parte, nos dias 15 
e 16 de janeiro de 2016 das seguintes atividades, que 
ocorrerão no Romanos Hotéis (Rua Padre Pedro de 
Alencar, 2230 – Fortaleza/CE):

I. ASSEMBLEIA GERAL, no dia 15 de janeiro de 
2016, às 14h em primeira convocação e às 14h30min, 
em segunda convocação, para discutir e deliberar a 
seguinte pauta: 1) Convenção Cutista, de acordo com 
o artigo  53 do Estatuto; 2) Deflagração do Processo 
Eleitoral para o mandato 2016/2019, com discussão 
e aprovação do Regimento Eleitoral; 3) Eleição da 
Comissão Eleitoral; e 4) Encaminhamentos.

II. ASSEMBLEIA GERAL, no dia 16 de janeiro de 
2016, às 8h em primeira convocação e às 8h30, em 
segunda convocação, para discutir a seguinte pauta: 
1) Informes; 2) Apresentação, discussão e deliberação 
do Balanço Financeiro e Patrimonial dos anos de 2011 
a 2014; e 3) Encaminhamentos.

Fortaleza, 11 de dezembro de 2015
A DIREÇÃO COLEGIADA
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GANHOS JURÍDICOS CHEGAM A QUASE 5 MILHÕES EM 11 MESES

retrospectiva2015
No ano de 2015, até o final do mês de novembro os processos ajuizados pelo departamento jurídico do SINTSEF/CE 

beneficiaram ao todo 281 filiados de diversos órgãos. Em RPVs e precatórios, foram pagos quase cinco milhões de reais 
(R$ 4.896.177,10).

Em 2015 foi iniciado o projeto de plantão nas delegacias para levar o jurídico aos filiados do interior. O projeto 
realiza atendimento individualizado sendo repassadas todas as informações jurídicas. As delegacias já contempladas 
foram : Sobral, Iguatu, Itapipoca, Crateús, Crato e Quixada. Em média, 500 filiados forma atendidos em 4 meses.

Atualmente há 2.500 ações judiciais em andamento. Confira as ações ajuizadas em 2015:

Após a equipe de comunicação, filiados e coordenadores 
do SINTSEF/CE participarem, em 2010, do Curso Anual 
do Núcleo Piratininga de Comunicação (RJ), que aborda 
comunicação contra-hegemônica, surgiu a ideia de trazer a 
temática para o Ceará, mais especificamente para os filiados 
do SINTSEF/CE.

Nascia, então, a I Oficina de Comunicação do SINTSEF, 
pioneira na história do sindicato. O projeto piloto foi 
apresentado primeiramente à direção colegiada, conselho 
fiscal, coordenadores das delegacias e do conselho de 
delegados e só então tomou rumo ao interior, visitando 
as oito delegacias sindicais. As oficinas iniciadas em 
dezembro de 2014 e finalizadas em junho de 2015, tiveram, 
principalmente, um caráter teórico, com o objetivo de aguçar 
ainda mais o senso crítico e criativo dos participantes. O viés 
prático pretende ser abordado em um segunda fase.

A Coordenação de Saúde do Trabalhador realizou, ao 
longo do ano, visitas a diversas cidades do Ceará avaliando a 
condição dos locais de trabalho dos órgãos federais. A partir 
das constatações foram realizados relatórios e seminários 
para discutir o tema com os servidores.

Para exemplificar, antes do primeiro encontro, ocorrido 
no Vale do Jaguaribe, a coordenação, acompanhada de 
um coletivo formado por alguns diretores e filiados do 
sindicato, visitaram as cidades de Aracati, Limoeiro do 
Norte, Morada Nova, dentre outras. Em Aracati, cidade que 
abriga a famosa Canoa Quebrada, o escritório do IBAMA 
estava completamente sucateado, com entulho acumulado e 
trabalhadores mal alojados.

Os seminários contaram com a participação de 
palestrantes diversos, dentre eles o psicólogo organizacional 
e técnico de segurança do trabalho Hélio Lopes Batista.

•	 Revisão de pensão;
•	 Reimplantação de 

Rubricas retiradas;
•	 Anulação de PAD;
•	 Correção de 

enquadramento e 
Reenquadramento;

•	 Anuênio;
•	 Diferença de 

Remuneração;
•	 Redução de 

aposentadoria; 
•	 Reajuste Vencimental de 

13,23%;

•	 Extensão GACEN 
para aposentados e 
pensionistas; 

•	 15,08;
•	 Devolução de PSS sobre 

1/3 de férias;
•	 Conversão da licença 

prêmio em pecúnia para 
aposentados; 

•	 Gratificação de 
desempenho e de 
qualificação;

•	 Devolução do PSS 
incidente sobre a 
GACEN;

•	 Revisão de Pensão;
•	 Auxilio Transporte;
•	 Anuênios de Médicos 

sobre dupla jornada;
•	 Restituição parcelas 

remuneratórias 
descontadas por ocasião 
licença atividade 
política;

•	 Manutenção VPNI 
dedicação exclusiva;

•	 Restituição PSS sobre 
diferenças abono de 
permanência; 

•	 Restituição da GACEN 
descontada por ocasião 
licença prêmio; 

•	 Implantação GACEN 
para aposentados, entre 
outros; 

•	 Pagamento de Exercícios 
Anteriores;

•	 Restabelecimento do 
pagamento de pensão; 

•	 Restituição Imposto de 
Renda retido no Processo 
Judicial de 28,86%;

•	 Reajuste Vencimental de 
15,08%.
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discussãoteórica
Como diferenciar fatos e factoides num tempo 
de irracionalismo político emocional? 

Sabemos que um ponto de 
vista é apenas uma vista, vista 
de algum ponto. E que a opinião 
não é a Verdade, mas apenas 
a expressão/interpretação 
pessoal daquilo que achamos ser 
verdadeiro, às vezes, de acordo 
com nossas conveniências ou 
“crenças”. Mas a complexa 
realidade social não se estanca 
no discurso binário do verdadeiro 
ou falso, certo ou errado, bom 
ou mau, 8 ou 80. A realidade 
é contraditória, paradoxal e 
dialética, porque ela é movimento 
constante de transformação, com 
uma lógica intrínseca própria, 
muitas vezes não de acordo com 
nossas proposições éticas/ morais 
históricas, socialmente construídas. 
A história sempre desafia os 
prognósticos das “boas’’ intenções 
humanas. E de “boas” intenções 
humanas, o inferno está cheio. 

Mas por que chegamos a uma 
crise ética, política, econômica, 
cultural, isto é, a uma crise social? 
O que a crise nos sugere, impõe e 
cobra como tarefa histórica de sua 
superação? 

A resposta não é fácil de dar. 
Porque vários são os diagnósticos 
e diferentes as soluções. Vivemos 
a crise mor que determina as 
crises específicas, ou seja, a crise 
capitalista. Pois há um elemento 
comum nelas: o dinheiro. Eis o 
vírus que contaminou a sociedade 
civil e política: o diabo dinheiro, 
deus dos egoístas. Onde há crise, 
há corrupção. Mas o dinheiro não 
é puro sujeito abstrato que anda, 
fala e manda sozinho. O dinheiro 
tem dono que o movimenta e 
multiplica. E são os donos do 
dinheiro que fazem o estrago 
social, ao efetivar o processo de 
corrupção política, econômica 
etc., corroendo o tecido social. 
E as instituições sociais se 
contaminam com a corrupção 
do $: Estado, partido, sindicato, 
religião, família, ciência, etc. O 
dinheiro dos corruptores compra 
os corruptíveis. Essa é a lógica do 
capitalismo: tornar o homem um 

ser vendável, sua força de trabalho. 
Eis aí a Alienação Humana: Um 
homem é um ser incompleto, 
coisificável, uma mercadoria à 
venda no mercado explorador de 
trabalho. 

Vivemos assim esta tormenta 
política, econômica e social, 
em que todos são atingidos 
por políticos desonestos que 
se tornaram cínicos atores da 
história. Sujos falando dos mal 
lavados. A política espelha o que 
boa parte da sociedade é. Afinal, 
a sociedade é também “amoral”, 
pois nunca foi 100% ética. E 
nem poderia ser, porque ela não 
é uma entidade santa, perfeita. 
A sociedade é contraditória, 
paradoxal; é um ser histórico 
errante. 

E como se posicionar num 
momento histórico tão paradoxal 
como hoje, em que o jogo sujo 
jogado confunde consciências, 
alimentando o ódio e a 
intolerância política de minorias 
consciente ou inconscientemente 
“fascistas”? A saber: uma pessoa 
que lê “Carta Capital” num avião 
é obrigada a sofrer humilhação 
pública por fascistas anti-
esquerda? Um ex-ministro tem 
que ser agredido num hospital 
privado só porque não procurou 
um hospital público? Um prefeito 
tem que ser chamado de ladrão 
só porque é do PT? O ex-senador 
Eduardo Suplicy é obrigado a 
enfrentar a fúria de neofascistas 
paulistas numa livraria só porque 
não saiu do PT? Que tipo de gente 
é essa que se acha no direito de 
hostilizar as pessoas em público, 
por motivos irracionais, produtos 
de informações incompletas 
ou deformadas? Pior, são os 
responsáveis por esses ambientes 
que ficaram passivos diante das 
agressões verbais e quase físicas. 

Não estou defendendo 
partidos ou políticos que 
cometeram corrupção, pois estou 
bastante informado sobre os 
fatos e factoides em moda (fatos 
forjados). Defendo apenas a 

civilidade na sociedade, o direito 
de ir e vir de qualquer pessoa 
não incriminada ou ainda não 
condenada pela Justiça, para 
que não seja alvo de agressões 
que coloquem em risco a sua 
integridade física, moral e 
psicológica. 

Neste sentido, vou me 
posicionar politicamente. 
Não vou esquecer ou ignorar 
a importância histórica do 
Partido dos Trabalhadores no 
processo de redemocratização 
do Brasil e seu vínculo com os 
movimentos sociais. Também não 
vou esquecer os erros políticos 
e antiéticos de alguns de seus 
membros quando estavam 
no governo. Acompanhei o 
julgamento da Ação Penal 470 na 
TV Justiça, nos mínimos detalhes. 
Ouvi os julgamentos dos ministros 
do STF à época, suas justificativas 
para condenar ou absolver os 
réus; e alguns deles nem foram 
condenados por unanimidade.

Mas o que me preocupa é 
a sociedade levada pelo ódio 
e intolerância política, cujo 
comportamento reativo-reacionário 
é contrário à democracia, no 
sentido mais genuíno desta 
palavra. Tudo isso sob o patrocínio 
de uma mídia empresarial 
partidarizada, anticomunista e 
antiesquerdista e de uma oposição 
de direita raivosa. Uma mídia 
e oposição que reproduzem o 
velho discurso da guerra fria, que 
não existe mais; que replicam 
as falácias de 1964, cujo teor do 
discurso é a corrupção. Eis o perigo 
dos golpes na República: políticos 
falsos moralistas se apoderando 
da ética que não possuem, para 
criar rupturas democráticas, 
criminalizando partidos e pessoas.  

Contudo, vejo um setor da 
esquerda que também deseja 
“o quanto pior melhor”, porém 
não percebe o perigo deste 
caminho que pode desembocar 
no pior, para aquém de suas 
pretensões políticas; por outro 
lado, não temos uma sociedade 

politicamente madura que 
perceba os meandros da política 
e muito menos entende como 
funciona o capitalismo e sua 
relação com o Estado e a Política. 
A “sociedade” é imediatista, 
sem tempo para refletir sobre 
as informações incompletas ou 
distorcidas que recebe da mídia, 
ou seja, uma sociedade movida 
pelo jogo das frases de efeito, 
clichês políticos e reflexões curtas, 
sem um aprofundamento dos 
fatos ou de suas versões. Uma 
sociedade “fast food” que engole 
rápido as notícias sem mastigá-
las. Resultado de um povo que 
lê pouco e quando lê, lê muitas 
vezes coisas duvidosas, não 
fidedignas. 

Não é fácil ser crítico a tudo 
isso, porque isso requer muita 
leitura, informação, reflexão 
e confronto de reflexões. Daí 
o risco da passividade, de ser 
papagaio midiático, de repetir o 
pensamento elitizado. Para ser um 
cidadão crítico e ativo é preciso 
saber filtrar, discernir, conhecer 
bem o assunto, problema, tema, 
para ter segurança sobre o que 
diz. Isso requer amadurecimento 
intelectual, conhecimento; saber 
separar o joio do trigo; e não cair 
na armadilha do discurso fácil 
de ouvir, nem de direita nem 
de esquerda. Porque é fácil o 
discurso demagógico do certo e 
errado. O que não é fácil é construir 
a condição real para que a justiça 
seja efetivada numa sociedade 
marcadamente classista, de 
apartheid social, onde o certo e 
errado se relativizam no campo do 
antagonismo de classes. Portanto, 
analisar, discernir e diferenciar “o 
que seja fato e factoide” implica 
amadurecimento intelectual, 
cujo efeito é o amadurecimento 
emocional. Daí buscar a Razão e 
Emoção numa relação dialética de 
Superação da Crise.
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