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SINDICATO
EDITORIAL
O caráter conservador e autoritário
com que as elites brasileiras governam
o país continua a demonstrar suas intenções de retirada de direitos dos (as)
trabalhadores (as), de ruptura com as
liberdades democráticas, e sucateamento do serviço público. Ameaças
já anteriormente previstas, agora se
expressam no anúncio do governo de
que não cumprirá com o acordo de
greve de 2015, que indicava em torno
de 5,5% de reajuste salarial em agosto
de 2018. A previsão do ilegítimo Governo Temer é de pagar esse compromisso
apenas em 2019. Os Servidores Público
Federais já protocolaram sua pauta de
reivindicações, sem qualquer resposta
por parte do governo de plantão.
Os cortes orçamentários comprometem o funcionamento das universidades. O quadro de ajuste orçamentário
também promove iniciativas do Governo Federal no sentido de promover uma reorganização dos campi dos
Institutos Federais. É preciso ficarmos
alertas para o cenário que está longe
de ser adequado à preservação da
educação pública, laica, gratuita, de
qualidade e socialmente referenciada,
bom como das condições do trabalho
docente. O ANDES-SN intensifica as
articulações junto ao Fórum Nacional
em Defesa do Serviço Público Federal
(FONASEFE) para enfrentar essas medidas recessivas.
Cabe reforçar a luta pelos direitos,
pela democracia, pelo Serviço Público
em favor dos trabalhadores. Isso requer que acompanhemos o sindicato
de modo a legitimar nossas ações.
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NÃO DEU NA IMPRENSA
Depois que a Reforma do Ensino Médio foi apresentada em 2016, inúmeros
projetos de lei relacionados à educação brasileira têm sido apresentados,
seja em níveis municipais, estaduais ou
federais. É claro que é impossível não
relacionar leis como a recém-aprovada
em Juiz de Fora, “Infância sem pornografia”, ao movimento “Escola sem partido”, pois a finalidade é a mesma: tentar impedir que a educação nas escolas
abra espaço para discussões sobre sociedade, política e gênero, e que os docentes estejam sob constante censura.
E agora, matéria da Folha de S. Paulo
afirma que a obrigatoriedade das matérias de Filosofia e Sociologia “derrubam” notas de Matemática. Com base
em pesquisa realizada pelo IPEA, que
analisa as notas do Enem entre 2009 e
2012, a obrigatoriedade dessas disciplinas no Ensino Médio a partir de 2009
teria ocasionado a queda da nota de
Matemática. Inúmeros textos, vídeos
e artigos criticando a publicação da
Folha circularam, principalmente, pela
internet. Essas produções questionam

como os responsáveis pela pesquisa
(inclusive, um conselheiro econômico
de Jair Bolsonaro) construíram de forma tendenciosa uma relação forçada
de causalidade dos dados. Outra questão a ser considerada é o fato de o
Enem ser um exame voluntário - existem escolas que tem mais de mil alunos fazendo a prova e outras que não
têm dez. Isso torna questionável o uso
do exame como principal indicador
avaliado na pesquisa. Por fim, o Enem
passou por uma reforma em 2008 que
alterou drasticamente a prova, o que
não foi considerado na pesquisa.
O que pesquisas parciais como essa
mostram é que a introdução ao pensamento crítico (propostas de matérias
como Filosofia e Sociologia) e outras
formas de enxergar o próximo socialmente e politicamente não é interesse
do governo brasileiro e de uma parcela
da sociedade que vem atacando sistematicamente a existência desses conteúdos e disciplinas nas instituições
públicas de ensino.

ANDES-SN
ANDES DIVULGA CARTILHA SOBRE HISTÓRIA DO
SINDICATO
O ANDES-SN disponibilizou em
sua página online, uma cartilha com a
história do sindicato especificamente
na sua luta por implementar propostas para a educação brasileira, estabelecendo os princípios que sempre
nortearam o Sindicato Nacional, sua
atuação na constituinte, na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases de
1996 e do Plano Nacional de Educação de 2014.
A cartilha também conta sobre a
luta nos Congressos Nacionais de
Educação, no Fórum Nacional em
Defesa da Educação Pública e Encontros Nacionais da Educação.
O objetivo é orientar a intervenção
das filiadas e filiados do ANDES-SN
na Conferência Nacional Popular de
Educação, que se realiza na cidade
de Belo Horizonte nos dias 24, 25 e
26 de maio de 2018.
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LUTAS GERAIS

Mylena Melo

TAES DO IF SUDESTE LUTAM PELA FLEXIBILIZAÇÃO

Técnico-administrativos em educação (TAEs) do IF Sudeste MG entraram em greve em torno da pauta da
flexibilização da jornada de trabalho.
A mobilização da categoria tem sido
fundamental para exigir que sua implementação seja construída de forma
mais democrática e atendendo as necessidades dessas instituições, assim
como de seus funcionários. Entretanto,
não é o que vem acontecendo. Na avaliação do Sindicato dos Trabalhadores
Técnico-Administrativos em Educação
das Instituições Federais de Juiz de
Fora (SINTUFEJUF), o processo tem
sido marcado pela intransigência da

administração superior.
A flexibilização da jornada para
servidores públicos é permitida em
instituições que atuam na prestação
de serviços que atendam ao público
por, no mínimo, 12 horas ininterruptas. Sua introdução nos institutos federais de educação se deu a partir da
implementação de cursos noturnos.
Regulamentada nacionalmente em
1995 e praticada no IF Sudeste MG
desde 2012, a flexibilização, porém,
tem sido alvo de uma excessiva fiscalização pelos órgãos governamentais.
Com base nos questionamentos da
Controladoria Geral da União, a Reitoria do IF chegou a suspender a flexibilização, o que provocou uma reação
imediata dos servidores e suas entidades representativas.
Através de assembleias, movimento
de greve e de reuniões do Fórum Intersindical - que reúne representantes
do SINTUFEJUF, do SINASEFE e da
APES - a categoria construiu uma proposta de regulamentação alternativa à
apresentada pelo Colégio de Dirigentes do Conselho Superior (CONSU).

Em reunião do CONSU realizada no
dia 24 de abril, porém, uma proposta foi aprovada, mas sem contemplar
integralmente a categoria. Segundo a
avaliação do Comando de Greve do
SINTUFEJUF, dos pontos destacados
na contraproposta do Fórum Intersindical, somente a avaliação dos planos
de flexibilização por setores, e não
por cargos, foi aprovada. A Comissão
de Assessoramento da Implantação e
Acompanhamento da Flexibilização,
sugerida pelo Fórum, foi aprovada.
Porém, isso não evitou que os planos
de flexibilização passem pelo Colégio
de Dirigentes, ferindo, assim, a autonomia dos campi. Outra conquista foi a
de que trabalhadoras e trabalhadores
poderão se ausentar para atividades
sindicais, sem a necessidade de banco
de horas.
Diante desse quadro, o movimento
de greve se mantém necessário, principalmente para exigir maior transparência nos processos, com participação democrática dos representantes
dos sindicatos nas decisões da administração superior.

PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRA PL “INFÂNCIA SEM
PORNOGRAFIA”
Como já havia acontecido em outras
cidades do país, o Projeto de Lei (PL)
“Infância sem pornografia” foi aprovado na Câmara Municipal de Juiz de
Fora no dia 17 de abril, dependendo
agora da sanção ou veto do Executivo.
Lançando mão de um título apelativo e sendo constituído por fragmentos
de normas constitucionais já existentes, os textos de projetos que se multiplicam pelo país trazem, em geral, uma
interpretação equivocada, que confunde educação social e discussão sobre
gênero com erotização. Além disso,
privilegia artigos que enfatizam o papel da família na criação e educação
de crianças e adolescentes, negligenciando elementos da legislação que
apontam para a responsabilidade do
Estado na questão.
O projeto tem sido compreendido
como uma versão do Projeto Escola
sem Partido, ao se apresentar como
mais uma estratégia de censura a ma-

teriais didáticos e controle das atividades de servidores públicos municipais
que atuam com o público infanto-juvenil – como professores, mas também
agentes de saúde. Em Juiz de Fora, a
primeira versão do projeto impunha
multa para servidores que violassem a
lei e trazia um artigo que estabelecia a
denúncia por “qualquer pessoa jurídica
ou física, inclusive pais ou responsáveis” à administração superior, criando
um ambiente de policiamento.
Como esclarece o diretor do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora
(Sinpro), Roberto Jorge Abou Kalam,
“o que, de fato, está em questão, é a
tentativa de impor uma lógica conservadora, homofóbica, preconceituosa
e reacionária. Com ações advindas,
principalmente, de setores religiosos,
há uma proliferação errônea, feita de
modo proposital, que busca incutir
que a educação deve ser controlada e
direcionada para valores tradicionais”.

QUEM É O AUTOR?
Um dos principais propagadores do
PL é Guilherme Schelb, procurador
regional da República e integrante
da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Ele disponibilizou
em sua página um “modelo para
cada município brasileiro”.
O projeto apresentado pelo vereador José Fiorilo (PSC) na Câmara
de Juiz de Fora é uma cópia deste
modelo.
Em 2017, Guilherme Schelb produziu uma “notificação extrajudicial”
voltada a proibir a discussão sobre
questões de gênero e orientação
sexual nas escolas. Na ocasião, a
Procuradora Federal dos Direitos
do Cidadão (PFDC) do Ministério
Público Federal publicou uma nota
técnica detalhando os equívocos e
a inconstitucionalidade do material.

PRINCIPAL
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Entrevista

“A APOSTA NA MILITARIZAÇÃO SÓ RE
A intervenção militar no Rio de
Janeiro enfrenta a resistência das
comunidades cariocas, tem sido
acusada de manobra política e
tem dado o que falar em redes
sociais. Grupos de direitos humanos denunciam violações desses
direitos, questionam a eficácia
da intervenção e denunciam sua
truculência. Numa clara ação de
tentativa de reverter altos índices
de impopularidade, Temer lança
mão de mais um expediente antidemocrático, penalizando a população, sem, no entanto apontar para qualquer perspectiva de
mudança no cenário da violência
urbana. Mariana Trotta, professora Adjunta da faculdade de Direito da UFJF atesta a ineficiência
da ação e seu impacto desastroso para a população mais pobre.
Ela integra a Frente Contra a Intervenção Militar, grupo criado na
UERJ para denunciar a intervenção, e fala ao TRAVESSIA sobre
a questão.
Jornal Travessia - Qual é a característica básica dessa intervenção no Rio
de Janeiro?
Professora Mariana Trotta - Nós a consideramos como intervenção militarizada, porque mobiliza um dispositivo
constitucional que é da intervenção
em casos específicos como calamidade e ameaça da ordem pública, que
permite a suspensão dos poderes da
autoridade estadual por parte da união
federal e coloca, como interventor na
pasta da segurança pública, um comandante das forças armadas. Esse é
um aspecto considerado de inconstitucionalidade dessa intervenção, já que
deveria ser um civil para ocupar este

cargo. Além de outros
aspectos da inconstitucionalidade dessa
intervenção como a
ausência de uma consulta prévia, como estabelece a constituição, dos conselhos da
república e da defesa.
E ainda com o agravante de se dar neste
mês de fevereiro de
2018, quando nós já
temos há um ano no
Rio de Janeiro a vigência de um decreto
de garantia da lei e da
ordem, que autoriza
que as forças armadas atuem apoiando
a segurança pública,
no policiamento ostensivo, o que viola a
função constitucional
das forças armadas,
que é monitoramento
de fronteiras, atuação
externa em tempos de
guerra... enfim. E um
aspecto muito negativo é que a lógica militarizada de formação
bélica de combate ao
inimigo e não uma polícia que vai garantir
direitos iguais a todos
os cidadãos.
JT - Em que medida a intervenção é
ineficiente?
MT - Nossa avaliação é que a intervenção, que é um modelo de militarização
da segurança pública, não vai ao fundo
dos problemas da segurança pública
do Rio de janeiro. Nós já tivemos ou-

tros momentos da história da cidade,
uma aposta dessa utilização das forças
armadas na segurança. Nós podemos
lembrar que em 2014 que a Presidente Dilma Rousseff emitiu um decreto de manutenção da lei e da ordem
que permitiu a que as forças armadas
ocupassem o território da Maré durante as Olimpíadas. Aquela experiência
mostrou que houve uma violação dos

05
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EFORÇA O DISCURSO DA VIOLÊNCIA”
trabalhadores
mais
pobres e mais organizados contra esse
quadro de retirada
de direitos e não para
realmente
resolver
o problema do Rio,
como é vendido pela
mídia corporativa.
JT - Qual tem sido a
ação da Frente Contra a Intervenção Militar?

direitos daqueles moradores, sem que
houvesse uma resolução definitiva do
problema efetivos da violência urbana.
Na perspectiva de que essa intervenção vem não para resolver, mas para
dar uma resposta, num momento de
retirada de direitos da classe trabalhadora, em que a popularidade do governo está em baixa, nós vemos essa ação
como uma tentativa de controle dos

MT - A Frente foi lançada mês passado na
UERJ, congregando
movimento sindical,
movimento populares, movimento das
favelas, e movimento
estudantil, no sentido de denunciar essa
falácia
que é a intervenção e mesmo
apresentar os malefícios à população.
Com os objetivos de
promover atos públicos, fazer o debate
nas
Universidades,
nas escolas, ir até às
comunidades, conversar sobre os impactos,
Mário Tarcitano
e os problemas em relação aos direitos da população, como
já verificamos na Vila Kenedy, na região periférica da zona oeste do Rio;
conjunto de comunidades na qual os
moradores, na entrada das suas casas,
passaram a ser fichados, o que não é
permitido pela legislação. Pessoas
presas por desacato por supostamente não terem obedecido às ordens dos
militares.

JT - Quais são as consequências dessa ação sobre o sistema de segurança, polícias civil e militar e sobre o
sistema político que comanda a cidade?
MT - Nessa intervenção estamos tendo em aprofundamento da violência.
Tivemos uma série de execuções em
massa, na Rocinha, em Maricá, tivemos a execução da Mariele. E, em todos esses crimes, não temos nenhum
tipo de desdobramento para identificar quem cometeu essas execuções.
Sem nenhuma resposta da segurança
pública
A ideia é de que a aposta na militarização, no uso da força, só reforça o
discurso da violência que gera mais
mortes da população que vem sendo
historicamente morta. População negra e setores da classe trabalhadora
pobre que mora nas periferias da cidade.
JT - E qual seria a saída?
MT - Para nós um debate sério sobre
violência urbana pressupõe discutir as
questões estruturantes desse quadro.
Os fossos brutais de desigualdade
nessa sociedade capitalista periférica
brasileira, discutir a necessidade de se
legalizar e descriminalizar as drogas.
O próprio ANDES-SN, nosso sindicato
nacional tem deliberação congressual
de defesa da descriminalização das
drogas. Numa perspectiva para que
você consiga ir à raiz dessa questão
da violência gerada é acabar com a
proibição e se passar a ter uma tutela
do estado na comercialização dessas
substâncias. Assim como promover
uma desmilitarização das polícias e o
fim da Polícia Militar, que é o que já
deveria ter sido resolvido em 1988.

PELA BASE
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IF SUDESTE MG E UFJF DEBATEM PLANOS E
RELATÓRIOS DE ATIVIDADE DOCENTE
As Instituições Federais de Ensino (IFEs) de Juiz de Fora estão concluindo o processo de discussão e
proposição de planos e relatórios de
atividades docentes. Respondendo
à exigências dos órgãos de controle do Governo Federal, a UFJF e o IF
Sudeste MG estabeleceram comissões
para responder à Controladoria Geral
da União (CGU) e ao Ministério Público Federal (MPF) em uma tentativa complexa e tensa - de adequar a normatividade da legislação à realidade
local.
O IF Sudeste MG está na fase de
implementação das normativas referentes ao Plano Individual Docente
(PID) e ao Relatório Individual Docente (RID), que entraram em vigor em
abril de 2018. A Comissão Permanente
de Pessoal Docente da UFJF (CPPD)
concluiu, também em abril, sua proposta regulamentação do Plano Individual de Trabalho (PIT) e do Relatório
Individual de Trabalho (RIT), que ainda
precisa ser aprovada pelo Conselho
Superior (CONSU).
Apesar da existência de legislações e discussões anteriores, é de
2012 a mais recente legislação que
dispõe sobre a estruturação do Plano
de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal. A Lei nº 12.772i, que qualifica
a atividade docente e rege os termos
de progressão, é o pano de fundo para
a pressão exercida pela CGU e pelo
MPF. Com base nessa lei, mas valendo-se de sua autonomia, cada instituição buscou construir seus próprios
formulários.

IF Sudeste MG: entre conquistas e desafios
No IF Sudeste MG, a mobilização
da categoria resultou não somente em
uma resposta aos órgãos da União,
mas, também, no estabelecimento
de um documento que substituísse o
regulamentação do ponto eletrônico
docente, acordo assinado em 2011.
Outro avanço importante marcou o
processo no IF Sudeste MG. Os docen-

tes conseguiram substituir o caráter
produtivista, que caracterizava o PID
e o RID, por planos e relatórios de caráter informativo. Os formulários em
vigor foram construídos com o objetivo de valorizar - mas sem ranquear a diversidade de atividades exercidas
pelos professores. Os documentos
permitem o livre preenchimento das
ações exercidas, com respectiva carga horária, dentro das categorias de:
Ensino; Pesquisa e Inovação; Extensão; Gestão Institucional e Representações; e Qualificação e Capacitação.
Entretanto, ainda é necessário lutar
pela melhoria da implementação do
PID e do RID. Como esclarece o diretor da APES e professor do instituto,
Jalon de Morais Vieira, os documentos
atuais limitam o lançamento de informações dentro de uma determinada
carga horária, de acordo com o regime de trabalho. Segundo Jalon, isso
provoca um engessamento em relação à multiplicidade de atividades que
o docente desenvolve no seu cotidiano. Além disso, o documento acaba
por omitir a realidade dos professores
federais, que na sua maioria, desenvolvem mais de 40 horas semanais, e
impede a sua função pública, de ser
um diagnóstico verdadeiro das condições de trabalho nas instituições de
ensino. Segundo Jalon, esse tipo de
documento pode revelar, por exemplo, “que a instituição precisa ter um
quadro de profissionais ampliado. E
para que a gente consiga realizar um
planejamento, uma programação das
atividades de uma forma melhorada”.
Assim, lutar para que o documento
reflita a realidade da atuação docente é fundamental para que constitua,
também, um instrumento que torne
pública as reais condições de trabalho
nas instituições de ensino. O excesso
de atividades, ultrapassando a carga
horária determinada em cada regime
de trabalho, é, além de ilegal, uma das
causas do adoecimento físico e psíquico de uma grande quantidade de
professores.

UFJF: em estado de espera
A última tarefa realizada pelo mandato 2016/2018 da CPPD foi o encaminhamento de uma proposta à Reitoria e ao CONSU. De acordo com a
presidente da comissão, professora
Nathalie Barbosa de la Cadena, o resultado foi “uma minuta de resolução
acompanhada por uma tabela de atividades docentes dividida em cinco
eixos de atuação, ensino, pesquisa,
extensão, administração e representação e capacitação”. Segundo Nathalie, a minuta “trata de assuntos que
carecem de regulamentação como o
plano individual de trabalho (PIT), o
relatório individual de trabalho (RIT),
atribuição de horas-aula, uma lista de
atividades acadêmicas, uma proposta
de regulamentação sobre as atividades remuneradas e possibilidade de
uma flexibilização das atividades em
até 20%, ou 8 horas semanais.”
Uma das questões que gerou debate na comissão foi se o critério
deveria ser em horas ou em pontos.
Segundo Nathalie, ficou decidido que
será em horas. “Se aprovada a tabela,
a essas atividades poderão ser atribuídos pontos para efeito de promoção,
progressão e titularidade.”
Outro ponto de divergência se referia à atribuição de um critério em
horas para cada atividade docente. A
proposta defendida pela presidente
não foi aprovada pelo Pleno. Assim,
a tabela encaminhada pela comissão
consta apenas um período máximo
em horas para cada atividade.
Assim, apesar de ser uma adequação às legislações federais, a minuta
não está isenta de divergências de
perspectivas. O trabalho na CPPD,
que reúne representantes de todas as
Unidades, revelou alguns desses tensionamentos. Mas foi o primeiro passo para um processo que necessitará
ainda de uma ampla e democrática
discussão entre representantes do
CONSU.
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Projeto de extensão: Ensino e aprendizagem da dança de salão

Fotos: Marlene Teixeira

“PÉS DE VALSA” AGREGA ESTUDANTES E
COMUNIDADE

Pessoas da comunidade juiz-forana, estudantes e bolsistas se reúnem
semanalmente para trabalhar passos
e coreografias da dança de salão. É o
projeto “Pés de Valsa: dança de salão
UFJF”*, dirigido pelo professor Neil
Franco**, que reúne cerca de 50 pessoas, em três turmas, para o exercício
de ritmos, movimento e música que
caracterizam a dança de salão. Samba,
bolero e forró dão a base para o repertório de movimentos ensinados pelo
mestre que tem 27 anos de atividade
dentro desse estilo.
Neil deu início ao Pé de Valsa ainda
em Uberlândia , sua cidade natal, e o
levou consigo quando se tornou professor do Campus Avançado de Barra do Garça, da Universidade Federal
do Mato Grosso. “Cheguei em Juiz de
Fora em 2015 e começamos o grupo
aqui em 2016 de maneira informal. Em
2017 montamos o projeto de extensão
e abrimos novas vagas”.
Ele explica que a dança de salão nunca deixou de fazer parte do cotidiano
das pessoas e que existem muitos lugares em Juiz de Fora para quem busca se divertir no estilo. “Existem também muitos grupos de terceira idade,
de instituições, da prefeitura , festas
de bairro em que as pessoas buscam a

dança como forma de lazer”. Ele conta que nesses eventos é possível achar
muitos homens que por conta do machismo não aprenderam a dançar na
juventude e que aproveitam agora
para se divertir nos bailes. O professor
revela que existe uma grande procura
pelo aprendizado dos passos de forró,
mas que sempre alerta as pessoas que
não fiquem apenas nesse estilo, já que
no samba e no bolero é possível de se
encontrar a base das outras danças.
O clima romântico da dança de salão
contamina, segundo ele, as pessoas
que participam das aulas. “Existe o encantamento do encontro entre as pessoas. É uma dança que requer contato.
Existe romance, as pessoas começam

a se encontrar, tem
a proximidade corporal, as pessoas ficando amigas...”
Apesar da Dança de Salão primar
pela performance
de duplas, o Pés de
Valsa faz apresentações em eventos
da UFJF, utilizandose de coreografias
com grupos de vários casais, lavando
os participantes do
projeto para palcos.
“Importante ressaltar também que o
Pés de Valsa, não
apenas traz uma
relação importante com a comunidade, atuando como
projeto de extensão, mas também forma estudantes de Educação Física que
poderão atuar como professores do
estilo”.
Atualmente o projeto se encontra fechado para novas inscrições que deverão ser abertas no ano de 2019.
*O Projeto “Pés de Valsa: dança de salão UFJF” tem
como objetivo oferecer um espaço de vivências e
de troca de experiências corporais enfocando o
universo das danças de salão envolvendo a comunidade interna e externa à UFJF. Desenvolver processos de formação inicial e continuada nessa área
de conhecimento é outro foco relevante da ação,
assim como contribuir na divulgação da cultura da
dança como manifestação de arte.
**Neil Franco é professor adjunto do Departamento
de Ginástica e Arte Corporal da Faculdade de Educação Física e Desportos (FAEFID) na UFJF.
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DIA DO TRABALHADOR
subcontratar serviços para o cumprimento das chamadas atividadesProfessor inativo do Departamenmeio, mas não atividades-fim.” Ou
to de Geociências (ICH) da UFJF
seja, uma universidade particular
(Universidade Federal de Juiz de
pode terceirizar serviços de limpeFora).
za e segurança, mas não contratar
professores terceirizados. Pela atual
lei essa limitação não existirá mais!
Reforma trabalhista, lei das terO que se pretendeu foi o de liberar
ceirizações e precariedade das
todas as atividades que poderão ser
condições de trabalho são alguns
terceirizadas, levando o absurdo de
dos desafios atuais da classe tratermos uma empresa sem empregabalhadora brasileira.
do! Esta terceirização, na verdade,
beneficia às empresas que pagaNeste 1º de maio, comemora-se
rão salários menores para os trabamais um Dia do Trabalho, também
lhadores. Ademais haverá aumento
conhecido como Dia do Trabalhador.
Pelo mundo afora, vários países codos índices de acidentes no trabalho
memoram esta importante data
porque de acordo com dados do
com festas, exposições, manipróprio governo, mais de 80% dos
festações, passeatas e também
trabalhadores acidentados são
No
Dia
do
Trabalhador
com eventos reivindicatórios e de
terceirizados. Externalizar o servilamentamos ainda que te- ço público abrirá brecha para corconscientização dos problemas
relacionados ao trabalho.
mos um quadro deteriora- rupção nos processos licitatórios,
Não temos muito o que comemais nepotismo, já que, com cerdo
das
condições
sociais
morar nesta data; muito pelo conteza, a contratação se dará pela
trário! Apesar do PIB (Produto e de distribuição de ren- empresa.
Interno Bruto) ter avançado um
da: em 2017 a pobreza ex- No Dia do Trabalhador lamentapouco em 2017, 1%, esta expansão
mos ainda que temos um quadro
trema
se
elevou
em
11%”.
é pífia, quando comparada com
deteriorado das condições sociais
outros países, conforme dados do
e de distribuição de renda: em
Banco Mundial: Etiópia (8,3%), Uz2017 a pobreza extrema se elevou
bequistão (7,6%), Nepal (7,5%), Índia te Temer, apresenta sérias ameaças em 11% ou seja, 14,8 milhões de bra(7,2%), Tanzânia (7,0%). A recupera- ao trabalhador como a referente à sileiros são miseráveis - consideranção da economia é tão lenta que a carga horária diária de até 12 horas, do uma linha de R$ 136 mensais. Para
sensação que temos é de crise pre- sem intervalo para refeição, desde completar esta verdadeira catástrofe
dominante! Por incúria administrativa que o trabalhador não exceda o limite de desigualdade, no ano passado tido atual governo e também do pas- de 48 horas semanais. Esta medida, vemos patamares vexaminosos porsado, em quase três anos, a econo- com certeza, piorará a condição dos que a renda do trabalho do 1% mais
mia brasileira encolheu mais de 8%, trabalhadores. De acordo com espe- rico, de R$ 27,2 mil mensais em méretrocedendo ao nível de 2010.
cialistas, esta nefasta medida contri- dia, equivalia a 36 vezes a dos 50%
Entre as inúmeras consequências buirá para o aumento de riscos de mais pobres, de R$ 754.
do lento crescimento de nossa eco- acidentes de trabalho, adoecimento
Em outubro teremos eleições pronomia, deparamo-nos com uma bru- com consequências extremamente porcionais e majoritárias e esta será
tal taxa de desemprego que atingiu perniciosas.
uma excelente oportunidade para
12,2% no trimestre, encerrado em jaAinda, em relação a essa “lei do “colocarmos pra fora” os políticos
neiro de 2018. Isso significa que, de Temer”, destacamos a terceirização que, sistematicamente, tem votado
acordo com o IBGE, 12,7 milhões de do trabalho. Existe uma súmula do a favor do governo e contra os intepessoas estão desempregadas. Este TST (Tribunal Superior do Trabalho) resses e as conquistas da classe dos
número alarmante provoca uma que prevê: “as empresas só podem trabalhadores!

WILSON ACÁCIO

enorme desestruturação familiar: as
pessoas vivem sob constante pressão se sentindo ameaçadas e “com
os nervos à flor da pele”. Saber que
ao final do mês não haverá o mínimo
para dar conta das suas necessidades
básicas e de sua família, desestrutura qualquer indivíduo gerando graves
desvios de conduta como o alcoolismo, drogas, a violência doméstica e
outras fobias que podem levar até à
loucura!
No Dia do Trabalho não podemos nos esquecer da famigerada Lei
13.467, publicada em julho de 2017,
que altera a CLT. A tal “reforma trabalhista”, promulgada pelo presiden-

“

