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SINDICATO
EDITORIAL
A crise econômica mantém elevada à condição do desemprego, ao
mesmo tempo em que torna necessária a política de retirada de direitos por parte da burguesia brasileira associada ao Capital. Nesse
sentido, a reforma da previdência torna-se prioridade zero, ainda
que haja evidente descontentamento de frações dominantes com as
declarações e ações do governo Bolsonaro. Com o apoio da mídia, o
governo tem acentuado o viés ideológico de difusão da reforma da
previdência, anunciando que sua não aprovação diminui os recursos
para a educação. Interpretação que se confirma na fala do Ministro
da Educação ao anunciar o corte de 30% nos recursos das universidades, que também atinge os institutos federais, além de buscar
caracterizar as universidades como inimiga dos mais pobres, revelando o quadro de perseguição ideológica às instituições de ensino
federais como estratégia para justificar os cortes orçamentários. A
“nova previdência” e o ataque às universidades e aos institutos federais são parte de um projeto estratégico do capital que pretende
aprofundar a mercantilização dos direitos, por um lado destruindo a previdência pública, capitalizando-a e, por outro, descaracterizando o papel social daquelas instituições públicas de ensino.
A articulação dos grupos dominantes se intensifica no Congresso
em torno da aprovação da “Nova da Previdência”. Forças que, ao
mesmo tempo, pretendem o desmonte do sistema público de ensino superior. Essa articulação exige dos movimentos sociais, das
entidades sindicais, dos partidos políticos de oposição, que estabeleçam condições de resistência com unidade em favor dos trabalhadores. Impõem-se, com urgência a organização da greve geral.
Muitas ações de luta e acúmulo de forças estão em curso, trabalho
de base no interior da categoria, atos unitários e a greve nacional
da educação, momento este decisivo para correlação de forças.
O movimento docente ocupa posição central no processo de organização da resistência, na medida em que denuncia os mecanismos de repressão e de contenção de direitos do governo.
Denuncia, também, a perseguição ideológica como subterfúgio
para consolidar o ajuste da educação. Neste momento, é imperioso a junção de forças em defesa da UFJF e do IF-Sudeste MG
frente aos ataques do governo federal. Essa junção exige a firmeza nos princípios basilares da ação sindical histórica da APES:
a defesa da educação pública, dos direitos da categoria e da ação
autônoma dos trabalhadores e das trabalhadoras; a sintonia fina
para definir as táticas; e ação coletiva para potencializar a luta.
Cabe à categoria, com seu sindicato, participar ativamente das atividades que transcorrerão em maio, e na construção da greve geral, como resposta não apenas às ameaças colocadas pelo governo
para a educação, mas para fortalecer a unidade de ação dos trabalhadores em luta. A mobilização é a única possibilidade de resistência na defesa dos nossos direitos e da existência das IES públicas.
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NÃO DEU NA IMPRENSA

Cruzes depositadas na escadaria da Câmara Municipal em ato contra o genocídio- Foto: Estela Loth/APES

Oitenta tiros foram disparados pelo exército brasileiro contra uma família carioca.
MAIS UM NEGRO FOI ASSASSINADO PELO ESTADO
BRASILEIRO E MAIS UMA
FAMÍLIA NEGRA FOI DESTRUÍDA. OITENTA TIROS!!!
O exército brasileiro metralhou
um carro com uma família que
pretendia retornar para casa.
É absurdo, parece irreal, não
queremos acreditar. Revolta,
angústia, tristeza, confusão,
desilusão, depressão. Como
continuar de pé e seguindo
com a vida? Como entrar em
sala de aula e olhar nos olhos
de nossas crianças e jovens?
Como falar em democracia e
igualdade de direitos? Como
pode o estado disparar OITENTA TIROS contra uma família?
O estado brasileiro segue oprimindo, segregando,
violentando, escravizando e
assassinando negros e negras,
e o sangue da população negra
continua jorrando e manchando a história do Brasil. Uma
história que é contada nas escolas relativizando a gravidade
da escravidão e seus impactos
em nossa sociedade, e que se
furta ao debate sobre o genocídio e encarceramento da população negra no Brasil. As senzalas ainda existem no Brasil
na forma de favelas e presídios.
A primeira nota emitida pelo exército brasileiro
dizia que houve troca de tiros
com bandidos, seguindo a ideologia defendida pelo governo
que “bandido bom é bandido
morto”. Após as imagens do

incidente que circularam nas
mídias, a nota que não mais
se sustentava foi substituída.
Em entrevista, o Ministro da
Justiça afirmou que o ocorrido
não passou de um “incidente” e
para o Presidente da República, o mesmo que é vizinho de
milicianos e posou em diversas fotos ao lado dos mesmos
sorridente e fazendo o símbolo de armas com as mãos, “o
exército brasileiro não matou
ninguém”. Essas declarações
explicitam o atual cenário de
agravamento das condições
de vida da população negra no
Brasil e o caráter racista do estado brasileiro.
Não há reparação possível para os crimes do estado
brasileiro contra a população
negra. É necessária uma profunda transformação da sociedade através de uma educação
pública, inclusiva, de qualidade e socialmente referenciada, dando visibilidade à luta e
a cultura negra, explicitando
os impactos da escravidão na
sociedade hoje, discutindo o
racismo e denunciando crimes
do estado contra a população
negra.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80 TIROS!!!!!!!
VIDA NEGRAS IMPORTAM

3

LUTAS GERAIS

www.apesjf.org.br

Sindicatos | Medida Provisória

ATAQUE AOS SINDICATOS
Medida Provisória imposta pelo Governo Bolsonaro mobiliza a categoria

Primeiro de março de 2019, sexta-feira de carnaval, e o Governo
Bolsonaro não perdeu tempo ao
editar a Medida Provisória 873,
proibindo descontos do imposto sindical em folha. A mudança
obriga que esse pagamento seja
feito via boleto bancário.
Especialistas avaliaram que a
estratégia visa enfraquecer a organização sindical, voltando sua
preocupação para o problema
imediato e dando brechas para
que a Reforma da Previdência
passe sem obstáculos.
Entre outras coisas, a MP diz:
“Art. 582. A contribuição dos
empregados que autorizarem,
prévia e expressamente, o recolhimento da contribuição sindical será feita exclusivamente
por meio de boleto bancário ou
equivalente eletrônico, que será
encaminhado obrigatoriamente
à residência do empregado ou,
na hipótese de impossibilidade
de recebimento, à sede da empresa.”

Repercussão nacional
Em resposta, centrais sindicais,
federações e confederações de
trabalhadores se concentraram
em agir através de bancadas dos
partidos políticos, ações judi-

sentadas. A medida afronta diretamente a liberdade e a autonomia sindical, desestabilizando
o sistema e as relações coletivas
de trabalho. Além disso, ela não
está de acordo com as características de relevância e urgência, estabelecidas pelo art. 62 da
Constituição.
Diversas ações judiciais já foram concedidas a favor das entidades, revelando um cenário
favorável para a luta sindical.
Nesse contexto, os tribunais e
especialistas afirmam que a MP
diverge de outros artigos não
alterados pela CLT, provocando
ciais em primeira instância e a um entrave na sua adoção.
possibilidade de medidas junto
Entidades locais
ao Supremo Tribunal Federal
(STF), assim como ações junto à
Em Juiz de Fora, sindicatos
Procuradoria Geral da República
e ao Ministério Público do Tra- buscam se fortalecer. “[A medida] representa um grande dibalho.
As entidades alegam que a ficultador na organização das
medida é inconstitucional e o reivindicações da categoria”
Conselho Federal da Ordem Na- disse Flávio Sereno, coordenacional dos Advogados do Brasil dor geral do SINTUFEJUF, que
entrou com uma ação no STF no representa os trabalhadores técdia 11 de março, afirmando que a nico-administrativos em educamedida contraria a Constituição ção. “Todas as atividades de mobilização e informação tem sua
de 1988.
Segundo nota técnica da OAB, necessidade de financiamento
a constituição se preocupou em coletivo.”
O SINTUFEJUF adotou frenlivrar a atuação sindical do controle do Estado e defender os tes de ação em diferentes níveis
interesses das categorias repre- para minar os efeitos da MP.

Através de ação judicial, o sindicato conseguiu suspender os
prejuízos e está buscando apoio
de deputados para um diálogo
fortalecido caso a mudança vá
a voto no plenário da Câmara.
Além disso, o sindicato está se
organizando através de ações
administrativas nos contratos
e realizando recadastramento
para atualização de dadospara o caso da adoção dos boletos bancários. “A resposta da
categoria tem sido excelente e
o objetivo do governo de nos
enfraquecer tem gerado como
efeito reverso um aumento da
consciência de que preservar e
fortalecer as entidades sindicais é imprescindível neste momento” avalia Flávio.
Cida Oliveira, coordenadora
do Sinpro-JF, reforça a inconstitucionalidade da medida, e
declara que o assunto foi debatido com os professores do
município em assembleia. “A
categoria sabe a importância
do sindicato para levar as lutas
por melhores condições de trabalho”, afirmou ela. Até o momento, duas escolas privadas
disseram não repassar as mensalidades de filiação, e a entidade avalia qual a melhor forma
de proceder.

AÇÕES DA APES
A APES se posicionou diante da situação assim
que a Medida Provisória foi anunciada. Em instância local, entrou com uma ação ordinária na
justiça questionando a legalidade da referida medida, o que resultou em uma liminar que permitiu
que o desconto de abril ainda fosse realizado em
folha.
Além disso, representantes da diretoria se reuniram para pedir apoio à Deputada Margarida Salomão, no dia 11 de março, que se comprometeu a
se empenhar para derrubar a medida.
Como forma de ampliar a base de apoio, em

conjunto com o SINTUFEJUF, a APES encaminhou uma carta aos parlamentares, em que
expõe suas principais considerações sobre a
importância do tema e solicita uma audiência
presencial para discutir melhor a situação.
Com o risco de aprovação da MP, a APES está
viabilizando outras formas de pagamento da
mensalidade. Será necessário um recadastramento de todos os filiados e filiadas. Na nova
forma de cadastro, há a opção de pagamento
por boleto bancário ou débito em conta corrente. Saiba mais através do site da APES.

ESPECIAL
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Entrevista | Eblin Farage

PRESSÃO POPULAR E AUTOCRÍTICA:
CAMINHOS PARA ENFRENTAR A “NOVA PREVIDÊNCIA”
Travessia - Qual é sua
análise sobre a correlação de forças do governo
na tentativa de aprovar a
Reforma da Previdência?

Eblin Farage, secretária geral do
ANDES-SN, esteve
em Juiz de Fora
em março desse
ano, à convite da
APES, para falar
sobre a Previdência Social e a
liberdade de ensinar. Na ocasião,
o Travessia bateu
um papo com a
professora sobre
a correlação de
forças do governo para aprovar a
Reforma da Previdência.

liação pode ser um diferencial, e ções. Que não é da aposentadoisso depende de nós, depende ria como um direito social. Enda classe trabalhadora, depen- tão não tem como reformar essa
de dos movimentos sociais, das proposta. A nossa avaliação é
entidades organizadas, dos sin- que a nossa categoria deve se
dicatos? Estamos começando somar a outras categorias para
Eblin Farage - É importante fri- uma gestão com um Congresso fazer uma pressão popular. Essar que não se trata de uma Re- Nacional com muitos deputa- ses deputados e esses senadoforma da Previdência. E
res que votarem essa
“O
que
está
em
jogo
agora
nem de uma Contrarrenova previdência, têm
forma da Previdência,
que entender que eles
é
uma
nova
previdência.
Isso
como
historicamente
não podem voltar para
o ANDES-SN qualifica significa o fim de qualquer o Congresso Nacional. E
todos os outros feitos
que nós temos que fazer
resquício de previdência um estrago nas próximas
desde o governo de Fernando Henrique Car- pública. Isso significa o fim eleições municipais. Esdoso, passando pelo de
ses partidos tem que ser
da
perspectiva
de
seguridaLula, Dilma e a tentatiexpostos. Porque quem
va do Temer. O que está de social que está posta na faz esse acordo no Conem jogo agora é uma
gresso Nacional para ennova previdência, como Constituição de 1988
cerrar o direito de apoo próprio governo está
sentadoria de 90% da
falando. Isso significa o fim de dos e muitos senadores novos, população, não merece goverqualquer resquício de previdên- na sua primeira legislatura. nar nenhum município nesse
cia pública. Isso significa o fim Que, portanto, ainda estão sus- país.
da perspectiva de seguridade cetíveis à pressão popular. Não
social que está posta na Consti- há outra forma de barrar a nova JT - A recente intensificatuição de 1988. Nós estamos fa- previdência que não seja com a ção dos ataques ao movilando de uma outra coisa. Que luta e com a pressão em cima mento sindical se deve à
não tem nada a ver com público, dos parlamentares. Não existe necessidade de aprovar a
não tem nada a ver com garan- reforma possível para essa nova Reforma da Previdência,
tia de direitos. Tem a ver com previdência. Porque ela dialoga ou faz parte de um projeto
financeirização. Com capitali- com outros parâmetros, com maior? E como os sindicazação. Com enriquecimento de outros princípios que não são tos podem se contrapor a
banqueiros. Diante disso, hoje, os dos direitos sociais. Que não isto?
é óbvio que existe um atrito é da solidariedade entre geradentro das
EF - É uma compróprias forbinação de um
ças do goverprojeto maior, de
no. E nós sauma politica nebemos como
oliberal clássica,
funciona o
que o Friedman
Legislativo,
já falava na déque na hora
cada de 1940: é
do “vamos
necessário acabar
ver”, infelizcom o poder dos
mente, funsindicatos. E em
ciona como
uma boa parte da
sempre funEuropa fizeram
cionou, pela
isso. E no Brasil,
troca de monão foi dessa maneira. Então, é
edas. O que
na nossa ava- Conversa com a APES, com Eblin Farage, Marina Barbosa e Leonardo de Castro. Sede da APES. uma combinação

”.
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Conversa com a APES, com Eblin Farage, Marina Barbosa e Leonardo de Castro. Auditório do IF Sudeste MG - Campus JF

de um resgate de uma política
neoliberal mais clássica, com
essa necessidade truculenta de
passar essa nova previdência
que o governo quer impor. E
uma tentativa desesperada de
dar resposta à crise do capital.
E, sem sombra de dúvida, este
é um dos principais ataques ao
movimento sindical. Porque,
sindicatos como o nosso, por
exemplo, que não recolhem o
imposto sindical, que vivem
exclusivamente da contribuição militante dos professores
que assim desejam fazer, que se
sindicalizam, eles vão ser atingidos. Só que, ao mesmo tempo
que nós vamos ser atingidos,
também vão ser atingidos todos

ele [o presidente] tinha dimensão do estrago que ia fazer e que
iria causar tanto incômodo na
própria base de apoio do governo. Porque o incômodo dentro
do Congresso Nacional é absurdo. Hoje nós temos mais de 300
emendas à Medida Provisória
873 [que proíbe o desconto em
folha de pagamento das contribuições sindicais]. Então, há
uma insatisfação geral. Desde
os deputados e senadores que
apoiam o governo, até aqueles
que não apoiam. Porque mexe
com todo mundo. Inclusive com
os sindicatos das diferentes polícias, muitos deles que apoiaram o governo, e que também
estão contrários à Medida Pro-

“A classe trabalhadora brasileira tem
novamente a oportunidade de tentar
se reorganizar. E o desafio está nas
nossas mãos. Das entidades, dos movimentos sociais.”
os sindicatos. Inclusive uma
parte daquela que é base do
próprio governo. Que é base do
Congresso. Eles estão atingindo
todo mundo. Este foi um ataque
pensado. Este foi um ataque organizado. Eu só tenho dúvida se

visória. Acho que o momento
foi escolhido. Foi um ataque
pensado. Não sei se ele tinha
dimensão. Foi um ataque que
coaduna esses três elementos –
da necessidade de implementação de um neoliberalismo mais

duro, essa necessidade de combater a organização autônoma
dos trabalhadores e de, nesse
momento, tentar nos desmobilizar por conta da nova previdência. Acho que não vai dar
certo. Porque se tem uma coisa
que mobiliza tanto a opinião
pública quanto os sindicatos é
a nova previdência. Então acho
que todos os sindicatos combativos estão colocando suas energias todas para isso, e inclusive
abrindo mão de outras coisas,
suspendendo outras coisas,
porque a prioridade é combater
essa nova previdência.
JT - Há mais de 10 ou 20
anos que os sindicatos parecem estar na defensiva.
Isto parece uma tática pensada internacionalmente.
Os sindicatos não conseguem avançar. Estão sempre se defendendo de alguma medida provisória. Isso
também parece ser um projeto.
EF - Esse é o projeto do capital
na fase neoliberal. Quando o
capitalismo entra no neoliberalismo, um dos princípios do
neoliberalismo é desarmar a
organização autônoma dos trabalhadores. Tanto no sentido de

combater os sindicatos, quanto
no sentido de cooptar. Na particularidade brasileira, o que a
gente vive? A gente vive inicialmente um projeto neoliberal
mais duro, a partir da década de
1990 com Fernando Henrique
Cardoso, mas a gente inicia os
anos 2000 com os governos de
conciliação de classe. E aí você
tem uma outra maneira de desarmar a classe trabalhadora.
Então é importante que a gente
olhe para trás e veja que no histórico, não é só o neoliberalismo
que, infelizmente, nos desarmou. A conciliação de classe
também nos desarmou. E agora
nós estamos tendo o desafio de
nos rearticular. De nos reencontrar enquanto trabalhadores. Porque novamente quem
está hoje conduzindo o poder é
um inimigo claro de todos nós.
Talvez muito mais explícito do
que Fernando Henrique Cardoso, porque agora é um inimigo
que sequer quer cooptar o trabalhador. Ele só quer combater
os trabalhadores. Acho que a
classe trabalhadora brasileira
tem novamente a oportunidade de tentar se reorganizar. E
o desafio está nas nossas mãos.
Das entidades, dos movimentos
sociais. Vamos ver se vamos ser
capazes de nos ouvir, de fazer
autocrítica e de nos repensar.

PELA BASE
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ANDES | 38° Congresso do ANDES

CORTE DE ORÇAMENTO
Redução no IF Sudeste MG pode chegar a R$ 1,6 milhão
tensão, nas possibilidades de
participação de servidores e
alunos em visitas técnicas, participação em eventos e congressos, dentre outros”, disse Jalon
Moraes, professor do Instituto
e Diretor da APES.

Reestruturação

Em 2019, o Campus Juiz de
Fora do IF Sudeste MG deverá
ter uma redução orçamentária
de cerca de R$ 1,6 milhão, chegando a níveis parecidos com o
de 2013. Segundo a direção do
campus, a redução é uma consequência da aplicação dos métodos sugeridos pela Plataforma Nilo Peçanha (PNP) para o
instituto. É um ambiente virtual de coleta, validação e disseminação das estatísticas da

Rede Federal criada em 2018.
Reúne informações sobre as
unidades que a compõem, cursos, corpo docente, discente e
técnico-administrativo, além
de dados financeiros. Essas informações embasam o cálculo
dos indicadores de gestão monitorados pela Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do MEC.
“Desse total de perdas, quase
R$ 600.000,00 seriam retira-

dos da assistência estudantil.
Temos hoje um grande número
de alunos que são dependentes dos programas assistenciais desenvolvidos como bolsa
transporte, moradia e alimentação. Sem estes recursos, estes
alunos e alunas, teriam dificuldades para dar continuidade
aos seus estudos. Esta redução
na destinação de recursos gera
um dano também nos programas de iniciação científica, ex-

A nova metodologia de distribuição dos recursos considera
a carga horária dos cursos conforme o catálogo do Ministério
da Educação. As instituições
que ofertam cursos com carga
horária acima do previsto no
catálogo, não receberão recursos proporcionalmente maiores.
Desse modo, de acordo com o
diretor Sebastião de Oliveira, a
solução que tem sido colocada
pelo CONIF (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica) seria
a de diminuir as cargas horárias dos cursos técnicos e aumentar a oferta de cursos e vagas, para garantir um aumento
de recursos. Os cursos técnicos
passariam a ter no máximo as
cargas horárias de 3000, 3100
e 3200 horas, já contemplando
as disciplinas da área técnica e
da base comum.

Lei 11.279 prejudica ainda mais os Institutos Federais
No dia 03 de janeiro de 2019,
o governo
apresentou ao
congresso o Projeto de Lei
11.279/2019 para alterar a legislação que instituiu a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Deixada como presente pela
equipe de Temer, a proposta vai ao encontro da reforma
do ensino médio e, além de
desmembrar e criar algumas
Instituições, propõe a alteração na lei que estabelece as
normas para a ocupação dos
cargos de Reitor(a) e Diretor(a) nos Institutos Federais,
tornando o processo mais rígi-

do ao elevar as exigências para
a disputa desses cargos: “ter o
mínimo de quatro anos de experiência comprovada em gestão na Educação Profissional
e Tecnológica” para o cargo de
reitor(a); e “ter concluído, com
aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo
ou função de gestão em instituições da administração pública”
para Diretor(a).
O PL ainda impede que os Institutos ofereçam pós-graduação
acadêmica, o que prejudica o
desenvolvimento de pesquisa
de base e inovação de ponta,
além de desobrigar os institu-

tos a disponibilizar vagas para
os cursos de Licenciatura. Atualmente, a lei prevê que 20%
das vagas sejam ofertadas para
esses cursos de Licenciatura,
bem como programas especiais
de formação pedagógica, com
vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e
matemática.
“Considero este PL como mais
um retrocesso. Na Lei de criação dos Institutos em 2008,
foram estabelecidas as possibilidades de execução plena das
atividades voltadas ao ensino,
pesquisa e extensão. Temos

hoje um quadro considerável
de profissionais especializados que buscam trabalhar tanto na formação básica quanto
na pós-graduação e considero
isso como um grande ganho
nos desdobramentos do trabalho de professor. Esta dinâmica de atendimento a vários
públicos é muito interessante.
Este PL busca reduzir consideravelmente estas possibilidades. Mais um ataque deste governo que busca desconstruir a
Educação deste País”, completou Jalon.
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“UMA EXPERIÊNCIA MUITO HUMANA”
Beleza e sensibilidade são caracteríticas de imagens de um cenário de desolação

“Experiência muito humana”: palavras de quem viu
de perto o cenário criminoso da
devastação. Apesar da paisagem
desoladora, a denúncia surge de
forma bela. A fotógrafa e estudante Maria Otávia Rezende, esteve em Mariana, três anos após
o rompimento da barragem de
Fundão; e em Brumadinho, 15
dias depois que a barragem do
Córrego do Feijão estourou.
Em Mariana, MG, foi o
primeiro contato da fotógrafa
com as cenas de destruição. Segundo Maria Otávia, o impacto
foi grande, entretanto, as coisas
por lá estavam intocadas por três
anos. Até que no dia 25 de janeiro de 2019 houve um novo rompimento. Dessa vez, em Brumadinho, MG. E mais um desafio
se apresentava para a estudante.
“Isso foi proposto num dia, uma
sexta, e disseram que na segunda nós iríamos. Me lembro de
ter ligado pra minha mãe, e ela
ficou meio preocupada. Mas parece que eu tenho um chamado
pra esse tipo e estilo de fotografia. Então quando eu to inserida
nesse lugar eu não escuto meu
medo. Eu simplesmente vou.”
conta a fotógrafa. E foi assim que
começou uma história de coragem.

Acompanhando pesquisadores da UFJF e com a tarefa
de documentar, Maria Otávia
começa a registrar os estragos
na cidade de Felixlândia. Foram
4 dias seguindo o caminho de
um rio que havia sido afetado
pelos rejeitos de minérios, até
chegar em Brumadinho. A fotógrafa conta: “eu tive o impacto
de ver [a destruição], pois eu fui
15 dias depois do ocorrido. Foi
uma experiência que me abalou
muito. Eu chorei. Porque é uma
situação em que a gente se sente
impotente.”
Foi um desafio emocional, mas também profissional.
Além de lidar com emoções fortes, Maria Otávia ainda estava de
frente com a tarefa de documentar cientificamente e registrar
jornalisticamente. Dois estilos de
fotografia que apresentam uma
série de exigências e limitações.
Mesmo com todas as barreiras,
seu olhar trouxe ao público imagens de extrema sensibilidade,
de caráter denunciativo e sem se
deixar levar pelo sensacionalismo. “A gente é tomada de emoção na hora, e a gente vê, e quer
denunciar.” conta a fotógrafa
sobre o desafio de não explorar
a dor dos moradores de Brumadinho, ao mesmo tempo em que

fazia a denúncia.
Não deve ser fácil pisar
em algum lugar e imaginar que
antes ali era morada de alguém.
Nem ver a dor de quem perdeu
tudo. Mas é assim que a história
de bombeiros, vítimas, pesquisadores e de muita lama atravessam e marcam a experiência
profissional e de vida de Maria
Otávia. Seu trabalho virou exposição. “Às Margens” foi produzida com apoio da APES e da
Imagem Institucional da UFJF.
As fotos de Maria Otávia Rezende ficaram disponíveis para visitação do público entre março e
abril.
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FIM DOS CONSELHOS DE PARTICIPAÇÃO CIVIL

ANA MARIA
FERREIRA
Professora da
Faculdade de
Serviço Social da
UFJF

Nos últimos dias presenciamos mais uma perda democrática em nosso país. Com
o intuito de marcar seus 100
dias de governo o presidente
Jair Bolsonaro, como parte de
um grande pacote de ações, decretou a extinção da quase totalidade dos conselhos de participação civil previstos em lei.
O decreto 9759 de 11 de abril
de 2019, que revoga por completo a Política Nacional de
Participação Social, prevê a extinção e estabelece diretrizes,
regras e limitações para colegiados da administração pública
federal. Objetivamente prevê que
todos os colegiados sob a forma
de conselhos; comitês; comissões;
grupos;
juntas;
equipes; mesas;
fóruns; salas; e
qualquer
outra
denominação
dada ao colegiado, estarão extintos a partir de 28
de junho de 2019.
Com o discurso de que estes
espaços serviram para aparelhamentos políticos, a participação civil na elaboração de
políticas é impedida, o que demonstra uma baixa para a perspectiva democrática. Desde os
anos de 1990 que estes espaços
vêm sendo construídos e defendidos como necessários de
serem ocupados pela sociedade
civil para busca de uma política pública mais efetiva e mais
condizente com as necessidades dos indivíduos sociais e da
sociedade em como um todo.
Nesses mais de 25 anos entre implementação e funcionamentos dos conselhos, diversos
são seus ganhos e importância.
Com a sua criação foi possibili-

tado um novo formato de construção das políticas públicas no
país. Com composição paritária
entre sociedade civil e poder
executivo, os conselhos são responsáveis pela formulação, implementação e fiscalização das
políticas nos níveis municipal,
estadual e federal. Garantem a
participação do poder executivo, de instituições da sociedade
civil e usuários na construção
da política pública. Os fóruns
e conferências são espaços legítimos de tomada de decisão,
na medida em que se garante a

ça dos sujeitos sociais nessas
instâncias. Mais ainda, afirmo
a necessidade de existência de
tais espaço para que possamos
lutar efetivamente pela participação popular na elaboração e
decisão sobre os caminhos que
desejamos para as políticas sociais, afinal é a quem ela se destina.
É impensável a existência da
democracia sem a participação
popular em espaços decisórios.
Mesmo tendo feito duras críticas aos conselhos e a forma que
estes foram tomando nas últimas
décadas
pelo poder executivo, sendo
estes espaços
de
participação paritária, a
manutenção da
participação e
da luta popular
é fundamental
para construção de uma sociedade mais
justa.
Com os objetivos que demostram claramente a posição de interesses
defendidos pela gestão do presidente, caminhamos a passos
largos para um fosso antidemocrático no nosso país. A participação popular é fundamental
para a democracia e devemos
defendê-la
incansavelmente
com todas das forças.
Ao impedir a participação
dos cidadãos na formulação,
implementação e fiscalização
das políticas públicas, o governo reafirma sua postura antidemocrática. Não podemos
concordar com mais uma ação
deliberada de ataque a democracia. A construção de uma sociedade mais justa e igualitária
não é possível sem a participação popular.

“Não podemos negar
que tais espaços foram
tomados pelos
interesses do poder
executivo em diversos
momentos, criando
dificultadores a
participação popular.”
participação daqueles que são
público da política a ser elaborada.
Não podemos negar que tais
espaços foram tomados pelos
interesses do poder executivo
em diversos momentos, criando dificultadores a participação
popular. Reuniões que acontecem em horário comercial, informações que chegam sem o
devido tempo necessário para
o conhecimento e debate de todos, falta de estrutura e de profissionais para garantir o funcionamento do espaço. Todos
esses desafios não podem e não
devem ser ignorados, porém
devemos fazer a crítica sem
deixar de apontar a importância e a necessidade da presen-

