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s últimos acontecimentos vieram reforçar a ou ter um de seus filhos condenados, entrega a Casa Civil 
percepção que, no Brasil, de tédio não ao centrão, através da indicação do senador Ciro 
morreremos. Nem bem o recesso legislativo Nogueira para a pasta. Além disso, o Presidente acena 
acabou e os elementos contraditórios, que com a possibilidade de entregar mais quatro ministérios 
fazem parte da disputa na burguesia nacional, aos mercenários. 

se mostraram bastante evidentes. A Reforma Tributária naufraga no Congresso 
A CPI da covid-19 segue desgastando o governo. A esta Nacional, pela negativa da burguesia nacional em aceitar 

altura, está claro que Bolsonaro e seus cúmplices usaram um modelo tributário no qual eles paguem impostos. Por 
a pandemia para desviar dinheiro público, enquanto os outro lado, o Governo Federal segue entregando as 
brasileiros morriam de covid-19 e sufocados por falta de estatais e preparando o desmonte completo do Serviço 
oxigênio, como ocorreu em Manaus. Público. 

Por sua vez, Bolsonaro, que faz uso constante de Apesar de todos estes elementos contraditórios na 
polêmicas para manter a sua base mobilizada e desviar o conjuntura, está claro que o objetivo da oposição liberal 
foco de todos os problemas do seu governo, patrocinou burguesa não é o de tirar Bolsonaro do Palácio do 
um desfile de tanques, no dia em que a Câmara apreciava Planalto, principalmente pelo fato de que ele vem 
a PEC do Voto Impresso, uma das bandeiras aplicando, com sucesso, as reformas e medidas que 
diversionistas agitadas pelo bolsonarismo no último massacram os trabalhadores brasileiros, garantindo o 
período. Ainda assim, com toda a sinalização autoritária e lucro do grande capital. 
intimidatória do Palácio do Planalto, a resposta do De forma frouxa, a burguesia e os partidos da ordem 
Congresso foi a de sempre: covarde e subserviente ao preferem seguir desgastando Bolsonaro, de modo que 
Executivo. ele assuma o ônus dessa política econômica assassina e 

Além do desfile de blindados, Bolsonaro elevou o tom só pensam em se livrar dele na disputa eleitoral do 
das suas bravatas autoritárias, em um evidente teste de próximo ano. Enquanto isso, Bolsonaro aposta suas 
até onde ele consegue avançar nos seus planos fichas no golpismo, pois vê suas chances eleitorais 
bonapartistas. Para o 7 de Setembro, faz circular minguarem com a volta da inflação, do desemprego, 
convocações para manifestações golpistas, sob o signo apesar de toda a crueldade da política econômica 
de um “provável e necessário contragolpe”. neoliberal do Guedes. 

Do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Ministro A verdade é que, apenas os trabalhadores podem 
Alexandre de Moraes aceitou queixa-crime contra cumprir a tarefa de derrubar Bolsonaro, através de uma 
Bolsonaro e indiciou o Presidente por vazamento de um Greve Geral, capaz de interromper esta política genocida, 
inquérito sigiloso da Polícia Federal, sobre ataque hacker que de forma direta assassinou quase 600 mil brasileiros. 
aos sistemas do TSE. Em resposta, Bolsonaro, apresentou Esta é a tarefa que os organismos da nossa classe 
pedido de impeachment de Moraes ao Senado Federal, precisam tomar para si! Sem tergiversar, sem vacilações! 
gerando reação de dez partidos, que compartilharam A Direção do SINDJUFE-BA cobra, publicamente, que as 
notas de apoio a Moraes e em defesa da democracia. Centrais Sindicais brasileiras encampem esta tarefa e 

Neste turbilhão, um Bolsonaro, ao menos por pergunta mais uma vez: até quando e o quê vamos, ainda, 
enquanto, cada vez mais isolado e com medo de ser preso esperar?

ATÉ QUANDO ESPERAR?
O
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s revoluções industriais foram vendidas como levava gerações, ocorre agora no prazo menor do que uma 
chance da humanidade se livrar da penúria e do vida humana. Só que agora a vítima é chamada de 
sofrimento. Na sua segunda versão, prometeram empreendedora, sócia do capitalismo! Mas não de seus 
ainda um aumento exponencial da qualidade de ganhos, evidentemente. 
vida, com novas e promissoras máquinas. A No Judiciário, as rotinas de teletrabalho não são o que 

eletricidade “iluminou” o futuro da humanidade. A terceira parecem. Enquanto se desdobra, cumprindo metas cada vez 
se inicia após a segunda guerra, desenvolve a tecnologia mais inalcançáveis, nosso conhecimento está alimentando 
digital e dá os primeiros passos na automação. Ao invés do sistemas de inteligência artificial, que irão “facilitar” a rotina 
paraíso, essa fase cumpre a promessa denunciada por de trabalho, ao ponto de que esse trabalho, em curto prazo, 
Charles Chaplin em Tempos Modernos. O trabalho humano, possa ser realizado quase que inteiramente de forma 
então ditado pelo ritmo insano das linhas de montagem, autônoma. 
agora é engolido pelas engrenagens junto com o próprio E os tribunais vão se eximindo de pagarem pela estrutura 
trabalhador. Entretanto, o que veio a seguir foi ainda pior. física do trabalho e pela obrigação de promover condições 

As conquistas tecnológicas, que com uma mão adequadas, enquanto convidam os “empreendedores da 
possibilitaram às mulheres conquistarem direitos de categoria” a se empenharem na extinção de seu papel. 
cidadania, de outro ampliaram as exigências de Expondo à sociedade a injustiça dos algoritmos. Até que nós 
objetificação, levando o machismo estrutural a níveis antes também cheguemos à uberização, em que, ao mesmo 
inimagináveis. As bruxas, antes queimadas em fogueiras, se tempo, não somos empregados de ninguém e de todo 
tornaram trabalhadoras em múltiplas jornadas e o mundo, nas situações de precariedade extrema, ou os 
abandono parental masculino gerou multidões de “mães entregadores de comida que mal têm tempo de comer. 
solteiras”. As revoluções industriais são, efetivamente, o paraíso 

O aumento do desemprego estrutural, gerado nas para alguns, só não nos contaram que é um paraíso para 
periferias do mundo, transformou as imigrações em crise poucos. Toda revolução industrial nos promete o paraíso. O 
humanitária, potencializou as formas de racismo e também que não nos avisam é que tem um capitalismo no meio do 
a destruição, sem precedentes, do planeta. O aumento do caminho, no meio do caminho tem um capitalismo.
trabalho morto, que não é realizado por pessoas, não trouxe 
a melhoria das condições de vida. Ao contrário, tornou 
epidêmica a pobreza e a fome. 

Ao contrário do que sugerem os entusiastas da 
inteligência artificial, os algoritmos que analisam o bigdata 
aumentam a desigualdade e desconstroem as democracias, 
conforme comprova a matemática estadunidense Cathy 
O'Neil em seu livro “Armas de Destruição Matemática”, que 
no Brasil tem o título de “Algoritmos de Destruição em 
Massa”. Não somos mais consumidores, somos consumidos. 
Ensinamos ao mercado que o caminho dos nossos desejos é o 
caminho para sermos manipulados. 

No trabalho, somos entusiasticamente convocados a 
“ensinar” às máquinas como eliminar nossos postos de 
trabalho (machine learning). Esse processo, que antes 

REVOLUÇÃO 4.0: 
A SOFISTICAÇÃO DA BARBÁRIE

CARREIRA E A PEC 32: PERSPECTIVAS E TAREFAS 
O artigo de Démerson Dias é parte da discussão realizada 
no 'Diálogos de Classe', que teve como tema '

, ocorrido no dia 5 de agosto. 
O debate também contou com a participação de Saulo 
Arcangeli (diretor do Sintrajufe-MA) e foi mediado por 
Fernanda Rosa (diretora do Sindjufe-BA). 

Carreira e a 
PEC 32: perspectivas e tarefas'

_DIÁLOGOS DE CLASSE

CAPITALISMO

Esta e outras edições do 'Diálogos de Classe' você assiste 
no canal no YouTube: .www.youtube.com/TvSindjufeba

A
Por Démerson Dias, servidor do TRE/SP e ex-diretor da Fenajufe.

http://www.youtube.com/TvSindjufeba
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relatório da PEC 32 (Reforma Administrativa) entidades também orientam para que, no dia 14, também 
apresentado ao Presidente da Câmara dos ocorram atividades pelos estados e municípios.
Deputados, Arthur Lira (PP), no dia 31 de agosto, 
confirma os ataques aos serviços e servidores Texto mantém ataques 
públicos, e ao povo brasileiro. O texto vai para Apesar de trazer modificações em relação à proposta 

votação na Comissão Especial, o que deverá ocorrer nos original, o texto defendido pelo relator Arthur Maia (DEM) 
dias 14 e 15 deste mês. mantém os principais ataques à população brasileira, 

As centrais sindicais e entidades que organizam o bem como ao conjunto do funcionalismo público. Por isso, 
funcionalismo público decidiram realizar uma caravana à O SINDJUFE-BA reforça a sua posição de que é necessário 
Brasília, nos dias previstos para a votação do texto na barrar a reforma na íntegra, sem negociar emendas. 
Comissão Especial. Além de realizar um ato contra a PEC O Art. 37A é um dos itens mais danosos. Ele dispõe 
32 na Capital Federal, o intuito é pressionar os sobre a terceirização de serviços públicos através dos 
parlamentares para que se posicionem contrários à sistemas de cooperação. Na prática, o tema abre caminho 
proposta. para o fim do atendimento gratuito à população, mesmo 

“O nosso Sindicato tem construído, amplamente, o em relação a direitos básicos como Saúde (SUS) e 
enfrentamento contra a PEC 32 e vamos organizar esta Educação Pública. 
caravana. Mais do que nunca, é hora de lutar contra este O plano do governo Bolsonaro é radicalizar as 
retrocesso, que pode acabar com os serviços públicos no relações entre público e privado. Empresas da iniciativa 
Brasil. Somente com luta e mobilização vamos barrar privada poderão assumir o papel do estado, inclusive 
essa proposta de Reforma Administrativa reacionária e utilizando a estrutura física estatal já existente. Além de 
neoliberal”, afirma Jailson Lage, Diretor do SINDJUFE-BA. transferir, explicitamente, riquezas públicas para 

Durante toda a semana, vai acontecer uma série de patrões, o que vemos são direitos transformando-se em 
atividades nos aeroportos e gabinetes dos deputados. O meras mercadorias. 
objetivo é pressionar pela derrubada da PEC 32. As 

CARAVANA CONTRA A PEC 32

O
Foto: Scarlett Rocha

Dias 14 e 15 de setembro
OCUPAR BRASÍLIA PARA BARRAR 
A REFORMA ADMINISTRATIVA

CONTINUA
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O texto também é recheado de longo período, os submetidos a essa 
armadilhas, especialmente, no que forma de contratação terão um “gelo 
se refere à estabilidade dos laboral” de dois anos, ficando 
trabalhadores e trabalhadoras do impossibilitados de retornar à 
setor público. A estabilidade do atividade anteriormente prestada. 
Servidor Público é fundamental para Com esta alteração na lei atual, 
que haja a continuidade dos serviços dá-se mais um passo na precarização 
públicos e impeça que demissões do trabalho no setor público, porque 
acarretem a falta de atendimento à somente os cargos chamados “típicos 
população. Comprometam, ainda, a de Estado”, não podem ser objetos de 
autonomia do servidor, em relação à contratos temporários. Para o 
possibilidade de negar-se a agir neoliberalismo, estes cargos são 
contra a legalidade, quando assim apenas aqueles que abrigam o alto 
demandado por superiores. escalão do funcionalismo. É aí que 

M e s m o  a f i r m a n d o  q u e  a  também estão as funções que servem 
estabil idade está mantida, o para vigiar, punir e controlar a vida 
Deputado Arthur Maia defende que a do cidadão comum. 
manutenção, ou não, de um servidor O intuito do governo de Bolsonaro 
esteja atrelada a critérios de e Mourão, apoiado pelo Congresso 
desempenhos, o que ainda não é Nacional, é piorar os serviços para 
previsto em lei. Além disso, há a aprofundar o ajuste fiscal e saquear 
previsão de demissões para cargos os cofres públicos, entregando 
considerados “desnecessários” ou dinheiro do contribuinte para os 
“obsoletos”. A nova regra também grandes empresários e banqueiros. 
incidirá sobre os atuais servidores. 

“É preciso olhar com calma para Outros ataques 
as armadilhas. Quando Maia diz que a Uma série de ataques aos direitos 
estabilidade está mantida, não é do funcionalismo público também 
plenamente verdade, pois são estão previstos: desde a perda de 
criados vários mecanismos para benefícios como auxílio-alimentação 
ampliar e facilitar as demissões por até a redução dos salários e jornada. 
perseguições políticas e outras A medida é estendida aos adicionais, 
formas arbitrárias”, alerta Adriana promoções por tempo de serviço e 
Stella, Dirigente da Fasubra e da indenizações por substituição. 
Executiva Nacional da CSP-Conlutas. Os mais atacados por essa norma 

“Mas pior do que isso é a forma são os municipais ou vinculados a 
como Maia e Lira apresentam a PEC, autarquias, órgãos ou administração 
fazendo parecer que as 'principais indireta, sobretudo os da CLT. 
demandas' foram ouvidas e que Um dispositivo apresentado 
haverá uma 'modernização' dos ataca, especialmente, as mulheres 
serviços públicos. Colocar no texto q u e  r e c e b e m  r e m u n e r a ç õ e s  
uma estabilidade relativa, não retira acessórias, como gratificações por 
da PEC todos os males e danos à cargos de chefia, por exemplo. Estes 
sociedade que tanto estamos adicionais serão cortados durante a 
alertando”, completa. licença maternidade. 

Neste aspecto, a PEC introduz 
Contratos temporários uma regra discriminatória que deve 
O texto apresentado pelo Relator ser combatida. O item tem como 

amplia ainda mais as contratações consequência a preferência por 
temporárias, validando para o gestor homem ou imposição de 
Serviço Público o que antes era barreiras ao desenvolvimento 
proibido e estabelecendo o prazo dos funcional de mulheres que pensam 
contratos para 10 anos. Além do em serem mães.

ARMADILHAS CONTRA O SERVIÇO PÚBLICO

1) Amplia a terceirização de 
serviços públicos, através dos 
sistemas de cooperação. Isso abre 
c a m i n h o  p a r a  o  f i m  d o  
atendimento gratuito à população, 
mesmo em relação a direitos 
básicos como o SUS e Educação; 

2) A iniciativa privada poderá 
assumir o papel do Estado, 
inclusive utilizando a estrutura 
física estatal já existente; 

3) Quanto à estabilidade, o texto 
defende que a manutenção ou não 
de um servidor esteja atrelada a 
critérios de desempenhos, o que 
ainda não é previsto em lei; 

4) O texto prevê demissões para 
o s  c a r g o s  c o n s i d e r a d o s  
“desnecessários” ou “obsoletos”. 
A nova regra também incidirá 
sobre os atuais servidores; 

5) O Relator defende a ampliação 
das contratações temporárias, 
validando para serviços públicos o 
que  antes  era  pro ib ido  e  
estabelecendo o prazo dos 
contratos para 10 anos; 

6) Somente os cargos chamados 
“típicos de Estado” é que são 
preservados da terceirização 
irrestrita. Estes abrigam o alto 
escalão do funcionalismo; 

7) A reforma levará à perda de 
benefícios como o auxíl io-
alimentação ou a redução dos 
salários e jornada. Coloca em risco, 
os adicionais, promoções por 
tempo de serviço e indenizações 
por substituição. Os mais atacados 
por essa norma são os municipais 
ou vinculados a autarquias, órgãos 
ou administração indireta,  
especialmente os regidos pela CLT; 

8) Um dispositivo apresentado 
ataca especialmente as mulheres 
que recebem remunerações 
acessórias, como gratificações por 
cargos de chefia, por exemplo. 
Estes adicionais serão cortados 
durante a licença maternidade. 

CONFIRA OS 8 
PRINCIPAIS ATAQUES

INSCRIÇÃO PARA A CARAVANA
Inscreva-se e participe da Caravana à Brasília.

13/09/2021 16/09/2021.

--> Filiação anterior a 1º de setembro de 2021;
--> Disponibilidade para permanecer todo o período.

Saída:  --- Retorno:  

Critérios: |
Em razão da pandemia, o sindicato 
irá providenciar acomodações em 
quartos individuais, a menos que 
demandado pelos caravanistas que 
dividirão a acomodação.

--> Inscrições pelo e-mail 
caravana@sindjufeba.org.br. 
--> Envie nome, RG, CPF e lotação.

.........................................................................................................................................................................................................

http://caravana@sindjufeba.org.br
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O SINDJUFE-BA seguiu realizando assembleias presencial, neste momento. Defendemos que toda a 
setoriais, para responder às pressões dos tribunais pelo população seja imunizada, o que permite o mínimo 
retorno ao trabalho presencial, mesmo sem a vacinação necessário de controle, para que possamos retornar ao 
do conjunto dos trabalhadores. trabalho presencial”, declarou o Coordenador do 

O Diretor, Jailson Lage, ratificou o posicionamento do SINDJUFE-BA, Jailson Lage.
SINDJUFE-BA pela permanência do trabalho remoto, Após muitos debates entre os presentes nas 
assunto que tem sido muito debatido e defendido pelos assembleias foi aprovada, por aclamação, a divulgação 
trabalhadores dos Tribunais. de uma nota aberta dos Trabalhadores da Justiça Federal 

“Desde o início da pandemia, o SINDJUFE-BA, junto na Bahia aos Juízes/as e Diretores/as contra o retorno ao 
com a categoria, têm travado uma batalha permanente trabalho presencial. Veja nota na íntegra em 
em defesa da vida. Seguimos firmes com esse propósito. 
Por isso, somos contrários ao retorno ao trabalho 

https://bit.ly/3g7VRrO. 

JFBA: EM DEFESA DA VIDA, ASSEMBLEIAS SETORIAIS 
DA JF DEFENDEM CONTINUIDADE DO TRABALHO REMOTO

CONTINUA

Os trabalhadores do TRE-BA, em 
uma semana intensa (com rodadas de 
assembleias setoriais), reafirmaram a 
manutenção do trabalho remoto, por 
entenderem que não há condições 
sanitárias para o retorno ao trabalho 
presencial, como quer impor a 
Presidência do Tribunal. 

A Portaria (nº 369/2021), assinada 
p e l o  P r e s i d e n t e  d o  T R E - B A ,  
Desembargador Roberto Maynard 
Frank, publicada no dia 14, determinou 
o retorno ao trabalho presencial, 
porém, além da falta de segurança 
sanitária, os trabalhadores do Tribunal 
questionaram a forma como a 
Resolução foi construída pelo TRE, 
bem como o conteúdo do documento. 

O SINDJUFE-BA, junto com os 
representantes da base, eleitos em 
Assembleia, reuniram-se com a surpreendidos com o bloqueio do com as ferramentas que a gente tem, 
Presidência do TRE-BA, nos dias 19 e 21 acesso remoto aos sistemas do TRE- que hoje é a greve sanitária”, afirmou o 
de julho. Foram apontadas todas as BA. Nesse sentido, foi deliberado que o Servidor do TRE-BA, Ivan Gomes 
discordâncias com as portarias, Jurídico do Sindicato avalie as ações Barbosa. 
construídas sem diálogo com o possíveis,  visando garantir que o 
Sindicato, que pegou toda a categoria Tribunal não impeça os trabalhadores 
de surpresa e que apresenta uma série de terem acesso às ferramentas de 
de problemas em seu conteúdo. trabalho remoto e à manutenção da 

“Nas reuniões com a Administração greve sanitária. 
conseguimos construir um canal de Na última Assembleia, realizada no 
diálogo,  que permitiu alguns avanços. dia 17/08, os trabalhadores votaram 
A portaria nº. 369 não contempla contra a Portaria, pela continuidade do 
todas as nossas reivindicações, mas é trabalho remoto e a manutenção da 
melhor do que a anterior. Por isso, o greve sanitária. “A greve sanitária 
Sindicato partiu da compreensão de sempre foi para proteger todo mundo. 
defender os avanços obtidos e seguir A gente não pode aceitar que essa 
na luta pelas demais reivindicações”, P o r t a r i a  s e j a  i m p o s t a  p e l a  
pontuou Fred Barboza, Diretor do Administração. Essa Portaria tem que 
SINDJUFE-BA. ser a mola para dar força a gente por 

Além das medidas arbitrárias esse absurdo com relação ao 
contidas na Portaria, os trabalhadores desrespeito à categoria. Não vejo outra 
e as trabalhadoras do Órgão foram forma que não seja o enfrentamento 

TRE: EM RODADA DE ASSEMBLEIAS, TRABALHADORES 
DO TRE-BA RATIFICAM MANUTENÇÃO DA GREVE SANITÁRIA 
E PERMANÊNCIA DO TRABALHO REMOTO

_NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

O SINDJUFE-BA reforça as 
orientações para os trabalhadores 
em greve sanitária:

I) Enviar e-mail todos os dias 
solicitando as tarefas; 

II) Manter o diário das atividades 
desenvolvidas, coletando todas as 
evidências; 

III) Na ausência de atividades, 
realizar cursos de capacitação, 
com conteúdos que tenham 
relação com as atividades que o 
servidor desenvolva no Tribunal.

GREVE SANITÁRIA: 
ORIENTAÇÕES DO SINDICATO

https://bit.ly/3g7VRrO
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_NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

(71) 99172-8143

@Sindjufe

@SindjufeBa 

@sindjufeba

TvSindjufeba

ACOMPANHE AS LUTAS DO 
SINDJUFE/BA NAS REDES SOCIAIS. 

SIGA, CURTA E COMPARTILHE.

www.sindjufeba.org.br

Trabalhadores e trabalhadoras O assédio moral vivenciado pelos 
realizaram um Ato Público em frente trabalhadores da Subseção de 
ao Fórum Teixeira de Freitas (Justiça E u n á p o l i s ,  q u e  e s t ã o  s e n d o  
Federal), em defesa da vida, contra o pressionados/obrigados, inclusive 
retorno ao trabalho presencial e em com processos administrativos por 
solidariedade aos servidores/as da parte da Administração, a trabalharem 
Subseção Judiciária de Eunápolis, presencialmente na pandemia, tem 
vítimas de assédio moral. O ato causado adoecimento e tornado o 
simbólico, realizado no dia 13/08, foi ambiente de trabalho inseguro, além 
organizado pelo SINDJUFE-BA e contou de desrespeitar a vida e afetar a saúde 
com o apoio e participação de várias dos trabalhadores. O SINDJUFE-BA luta 
instituições, federações, centrais contra o assédio moral e o desrespeito 
sindicais e sindicatos de trabalhadores à vida e à saúde dos trabalhadores. 
locais e nacionais. Estamos tomando as medidas cabíveis.

PROTESTO CONTRA ASSÉDIO MORAL EM EUNÁPOLIS

Os trabalhadores(as) do Tribunal Regional do Trabalho que prestarem serviço presencial, os EPI's necessários às 
da 5ª Região (TRT 5) também debateram o retorno ao atividades, visando à prevenção da disseminação da COVID-
trabalho presencial, em assembleia realizada no dia 4/08. 19, porém não especifica quais EPI's. 

Na Assembleia, as falas foram no sentido de questionar o Após intensa discussão, que tratou sobre medo, 
Tribunal o porquê de expor um grupo imenso de pessoas a insegurança, traumas ocasionados pela pandemia da Covid-
ficar dentro de um prédio fechado, com ar-condicionado e 19 e condições estruturais e sanitárias de retorno, os 
vírus circulando, já que os trabalhadores, com o trabalho presentes na Assembleia deliberaram solicitar uma Mesa de 
remoto, conseguiram aumentar a produtividade do Órgão. Negociação com a Presidência do TRT 5 para discutir a 

Dentre os protocolos de segurança sanitária previstos na Portaria 1058/21, que trata do retorno presencial. 
Portaria de retorno presencial do TRT 5 estão: medição de “Nós do Sindicato temos uma posição pela Greve Geral, 
temperatura, aumento da frequência de limpeza das mas temos que ter uma preparação para ela e conscientizar 
instalações e estações de trabalho, uso obrigatório e a base. Não existem condições sanitárias, não temos pessoas 
adequado de máscaras para o acesso e permanência nos com a 2ª dose da vacina, ou seja, não temos a mínima 
fóruns e distanciamento social. A Portaria fala, também, que condição de voltar a trabalhar presencialmente”, afirmou a 
o TRT5 disponibilizará a todos os magistrados e servidores,  Coordenadora do SINDJUFE-BA, Lúcia Martins.

TRT 5: TRABALHADORES DO TRT 5 SOLICITAM MESA 
DE NEGOCIAÇÃO COM PRESIDÊNCIA PARA TRATAR SOBRE 
PORTARIA DE RETORNO PRESENCIAL
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s atos de rua convocados pela frente de luta mobilizações pelo 'Fora Bolsonaro e Mourão'. As direções 
'Fora Bolsonaro' têm ganhado força e mostrado das grandes centrais precisam avançar para a construção 
a indignação do povo brasileiro ante os ataques da greve geral. Os atos de ruas são importantes, mas 
de um governo genocida, que segue matando o ainda insuficientes para derrubar Bolsonaro. É preciso 
povo pobre e precarizando os serviços públicos. que os principais setores da classe trabalhadora entrem 

As três últimas grandes mobilizações e a Greve Geral em cena, através do seu método tradicional de luta: a 
do Serviço Público, realizada no dia 18 de agosto, foram greve. 
resultados da unidade dos trabalhadores públicos das três Mesmo pressionado pelos atos de rua, Bolsonaro e a 
esferas - Federal, Estadual e Municipal, partidos políticos, corja que o acompanha seguem com os ataques, 
centrais sindicais, estudantes, movimentos sociais e os de aplicando a cartilha neoliberal que rege seu governo. 
luta contra o machismo, o racismo e a LGBTfobia. Essa Além de continuar impondo uma política genocida frente 
unidade é importante e precisa ser mantida. à pandemia da Covid-19, avança com o plano de “passar a 

O SINDJUFE-BA é parte integrante da frente de luta boiada” no Congresso Nacional. 
pelo 'Fora Bolsonaro e Mourão' e esteve presente nas Temos que avançar nas manifestações, nenhum passo 
manifestações com seus materiais: cartazes, faixas e atrás na luta para botar abaixo esse governo. As principais 
adesivos em defesa do Serviço Público e contra a Reforma centrais sindicais precisam sair do marasmo e 
Administrativa. fortalecerem, com todo peso necessário, as próximas 

“Estamos participando de todas as manifestações, mobilizações. 
distribuindo material à população, que explica porque é “O SINDJUFE-BA cobra, publicamente, às centrais 
necessário derrubar esse governo reacionário, que além sindicais, em particular às maiores (CUT, Força Sindical e 
de impor uma política genocida frente a pandemia, quer CTB), que atendam ao chamado feito pela CSP-Conlutas 
destruir os serviços públicos”, destaca Jailson Lage, pela construção da greve geral. Seguir agindo como estão, 
Diretor do SINDJUFE-BA. é serem coniventes com o genocídio e com a política 

A presença do SINDJUFE-BA foi destaque na imprensa. privatista e de ataques, imposta por Bolsonaro e seus 
Apesar do posicionamento favorável à Reforma aliados”, declara o Diretor do SINDJUFE-BA, Fred Barboza. 
Administrativa, os veículos tiveram que noticiar as “É preciso unir os atos de rua com uma greve geral. As 
mobilizações (veja box). direções do movimento precisam superar a política de 

apenas desgastar Bolsonaro, visando às eleições 2022. A 
Avançar nas mobilizações derrota de Bolsonaro tem que ser agora e nas ruas. 
Para a Direção do SINDJUFE-BA é hora de aumentar as Aguardar até 2022 é um crime”, finaliza Fred Barboza.

O

É HORA DE AVANÇAR NAS MOBILIZAÇÕES 
PELO FORA BOLSONARO E MOURÃO!

ATOS DE RUA
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O SINDJUFE-BA tem participado de todos os atos de rua convocados 
unitariamente pela 'Frente Fora Bolsonaro'. Nossa presença tem chamado 
atenção da imprensa pelos materiais que temos levado para dialogar com a 
população: panfletos, faixas, adesivos e cartazes. 

O Sindicato tem pautado a luta contra a Reforma Administrativa nas ruas, 
ligando-a com a luta pela queda do Presidente genocida, reacionário e 
inimigo do Serviço Público. 

Essa luta tem sido destaque na imprensa, um espaço que temos ocupado 
para denunciar a perversa Reforma Administrativa que Bolsonaro que impor.

Vamos seguir mobilizados, elaborando novos materiais e chamando a 
população a lutar conosco contra a PEC 32, em defesa dos serviços públicos! 

PRESENÇA DO SINDJUFE-BA NOS ATOS 
DE RUA É DESTAQUE NA IMPRENSA

IR ÀS RUAS EM DEFESA DAS LIBERDADES 
DEMOCRÁTICAS! DITADURA NUNCA MAIS!

O SINDJUFE-BA vai às ruas no dia 7 de setembro, democráticos duramente conquistados. Por isso, temos 
contra as ameaças autoritárias de Bolsonaro. que realizar grandes manifestações em todo o país e fazer 
Confeccionamos faixas, adesivos e cartazes em defesa ecoar bem alto o grito: Fora Bolsonaro e Mourão! Ditadura 
das liberdades democráticas, com slogan “Ditadura nunca mais! 
nunca mais!”. Chamamos a categoria a participar desta Nosso dever número um é tomar as ruas, levantar e 
luta! reagir. Ou nós lutamos para nos defender e enterrar o 

Bolsonaro convoca seus apoiadores a irem às ruas, autoritarismo bolsonarista, ou ficaremos vendo o bonde 
também, no mesmo dia. O Presidente genocida tenta da história passar na nossa frente. Precisamos derrubar já 
construir uma narrativa para justificar seu projeto de Bolsonaro, Mourão e todos aqueles que ameaçam nossas 
golpe ditatorial. Ele quer instaurar uma ditadura no país. liberdades democráticas.
Esse sempre foi seu projeto. 

Não podemos aceitar que essa direita bolsonarista vá 
às ruas fazer apologia a um regime de tortura, repressão, 
que pede o fim das liberdades democráticas e direitos 

7 DE SETEMBRO 
CONCENTRAÇÃO NA PRAÇA DO CAMPO GRANDE.

ATO EM SALVADOR, ÀS 10H. 

7 DE SETEMBRO
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”É PRECISO ESTAR 
ATENTO E FORTE...”

OpiniãoOpinião

Por Rosemary Santos, técnica judiciária 
e trabalhadora do TRE-BA.

ncontrar imóveis de grande porte e de arquitetura impressão foi um encanto inocente de que, diante da difícil 
diferenciada, em áreas nobres, que atendam à trajetória que viria pela frente, eu também viveria o sonho de 
população ou sejam utilizados por pessoas de baixa viver em um ambiente que me lembrava um palácio digno de 
renda é uma raridade nos dias de hoje. Em Salvador, conto de fadas, com sua estrutura arquitetônica imponente e 
tal fato ocorrer em áreas onde o metro quadrado é o deslumbrante. 

mais caro da cidade seria mais raro ainda. Tais espaços Na prática, a realidade quebrou um pouco esse 
quando existem são disputados “a tapa” pelas grandes encantamento, diante do convívio de lutas com mais de cem 
construtoras, revelando um processo de domínio pelos mulheres. Saí de lá antes de concluir o meu curso 
grandes donos do capital – uma elite privilegiada que prioriza universitário pois havia passado em um dos meus primeiros 
os interesses econômicos acima de tudo. Nesse cenário, empregos públicos e alugado um outro espaço para morar. 
políticos negociam bens públicos com as características Como eu, ao longo de décadas, vários estudantes, através 
acima descritas, enquanto uma pequenina parcela da dessa assistência estudantil, conseguiram realizar parte ou a 
população - que vê nessas áreas uma forma de afirmação e totalidade de seus cursos universitários, obtendo uma 
inclusão social - tenta garantir a manutenção dos mesmos a formação que lhes permitiria conquistar novos espaços, uma 
serviço da sociedade. evolução em suas vidas.  Durante os últimos anos, apesar dos 

Em 2020, o Colégio Estadual Odorico Tavares encerrou pesares, nunca esqueci e nunca perdi a gratidão por ter tido 
suas atividades despertando a cobiça do setor imobiliário; um local que me abrigou quando precisei e me permitiu 
situado em uma região do município de Salvador de alto alcançar um sonho. 
poder aquisitivo - o Corredor da Vitória – o colégio foi fechado Mais do que simples alojamentos de estudantes, essas 
apesar dos protestos de estudantes, familiares e residências trazem, além da bela estrutura arquitetônica que 
professores, sob a desculpa de que seriam construídas, com deve ser preservada, a memória de tantos alunos que 
o recurso obtido através do seu leilão, mais escolas na viveram momentos importantes na história de nosso país: 
periferia. Sim, por que o aluno de baixa renda frequentaria muitos não sabem, a R2 foi palco de grandes resistências 
uma região tão abastada, já que ele pode ficar limitado ao durante a Ditadura Militar; o Restaurante Universitário que 
bairro onde mora? Assim pensam os políticos que nos funcionava lá foi palco de encontro de estudantes, 
representam  e boa parte da sociedade soteropolitana. O professores e funcionários da Universidade que por lá se 
apartheid social se traveste de várias formas. reuniam como grupos de resistência política ou, 

No dia 18 de agosto desse ano, a Universidade Federal da simplesmente, para estudos e manifestações culturais. E 
Bahia divulgou Nota Pública informando que encaminhará através dos anos, todos esses espaços citados, passaram 
interpelação extrajudicial à Prefeitura Municipal de Salvador também a representar, simbolicamente, um processo 
“solicitando esclarecimentos sobre as motivações que forçado de inclusão social de pessoas de baixa renda. 
levaram o Prefeito Bruno Reis à decisão de publicar o Decreto “O tombamento é um ato administrativo realizado pelo 
Municipal nº34.281/2021, que revoga o tombamento do Poder Público com o objetivo de preservar, por intermédio 
conjunto arquitetônico onde se localiza a Residência da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, 
Universitária 1 (R1) da UFBA, no Corredor da Vitória – cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo 
tombamento este decretado apenas três dias antes”. para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou 

Em 1991, ano em que ingressei na UFBA para cursar o descaracterizados”. Interesses econômicos pressionam para 
Bacharelado em Estatística, havia três residências que isso não ocorra. 
universitárias: a R1 (localizada no meio do Corredor da Essa é uma batalha de anos para as duas maiores 
Vitória), a R2 (localizada no Largo da Vitória) e a R3 residências universitárias - desde quando lá eu 
(localizada no Canela, em frente à Escola de Belas Artes). estudava/morava, grandes construtoras rondavam e 
Estes imóveis, situados no coração da cidade, abrigavam articulavam politicamente a venda desses prédios, bem 
estudantes de baixa renda, fornecendo alojamento e como os moradores afortunados da vizinhança desejavam 
alimentação, enquanto durasse seus cursos. que ali não fosse um espaço público, uma afronta às suas 

Fui uma das moradoras da R3 à época, destinado a riquezas. 
abrigar mulheres. Residi por três anos no “Casarão do O que não se leva em conta nessas situações é o fator de 
Canela”, como era chamado por todos esse espaço inclusão social de pessoas de baixa renda em áreas, 
imponente. Recém-chegada de Itabuna, como antes havia tradicionalmente nobres, que ficam próximas de centros 
ocorrido com minha irmã, então estudante de Biologia e que culturais, paisagens privilegiadas e que essas mesmas 
também residiu por lá, passei por processo seletivo para ter pessoas, de algum modo, passam a conviver direta ou 
direito a uma das vagas e como para tantos estudantes, essa indiretamente com pessoas de outras camadas sociais, 
foi a oportunidade que tive para realizar o meu curso gerando um processo interativo, que certamente 
universitário, já que minha família não dispunha de recursos beneficiaria positivamente as relações de todos os cidadãos. 
para prover os meus estudos na capital. Fiquemos atentos. Fiquemos fortes na construção e na 

Lembro, claramente, de que quando cheguei na defesa por uma sociedade menos elitista, mais igualitária.
residência universitária feminina a minha primeira 

E



11

poss íve l  uma cu l tura  
apolítica, neutra, que sirva 
apenas ao entretenimento 
ou a estética? De fundo, 
qual seria o papel que uma 

cultura que se quer neutra 
cumpriria em uma sociedade 
complexa e cindida em classes 
como a nossa?

É sobre este tema que trata o 
livro Afirma Pereira. A obra do 
italiano Antonio Tabucchi tem lugar 
na Lisboa de 1938, momento em 
que a ditadura salazarista,  
conhecida por Estado Novo, 
vigorava em Portugal. Tempos 
sombrios em que o nazismo e o 
fascismo ampliavam seu espaço na 
Alemanha e na Itália, e a Espanha 
vivia uma guerra civil, que terminou 
com a ascensão da ditadura 
franquista, naquele país.

Pereira é um jornalista viúvo, 
obeso, cardíaco, preso ao passado e 
com uma certa obstinação pela 
m o r t e .  U m a  p e r s o n a l i d a d e  
desinteressante, que dirige a 
página cultural de um periódico e s t a g i á r i o  p a r a  e s c r e v e r  estilístico bem interessante em sua 
vespertino, onde aliás é o único necrológios de autores que podem narrativa, ao repetir durante todo o 
redator. Pereira é metódico e faz vir a morrer, mas considera os livro a sentença “afirma Pereira”, 
questão de manter seus hábitos, escr i tos  de Monteiro  Ross i  como se a história se tratasse de um 
como se dirigir ao Café Orquídea i m p r e s t á v e i s ,  p o i s  s e m p r e  d e p o i m e n t o  c o l h i d o  p o r  
para comer sua omelete com ervas apresentam um viés político. autoridades policiais de um regime 
aromáticas e tomar sua limonada Contudo, enquanto a realidade autoritário.
com bastante açúcar. vai se fechando ao seu redor, a A obra acaba por ser essencial 

Pereira não se interessa por influência de Rossi e sua namorada nos dias atuais, onde artistas 
política e acredita que a política colocam em conflito as convicções cumprem a melancólica função de 
está ligada a pessoas fanáticas. de Pereira e o fazem recordar da apoiar aventuras golpistas ou se 
Como editor da página cultural do sua versão mais jovem, de quando prestam ao ridículo de se posicionar 
Lisboa, é este o nome do vespertino, ele estudava na faculdade de de forma falsamente isenta.
Pereira não quer saber do que Coimbra. E n q u a n t o  p a r a  n ã o  s e  
acontece ao seu redor, pois não Pereira vai despertando para o posicionar, artistas se submetem ao 
mais trabalha na editoria policial e que vem acontecendo em Portugal velho argumento do medo do 
se satisfaz em apenas traduzir bons e na Europa, a partir de diálogos comunismo, Tabucchi faz questão 
contos para seus leitores. com as pessoas que o cercam e de nos lembrar que a cultura que se 

O interesse exacerbado de caminha para entender que a quer neutra de nada serve, pois 
Pereira pela morte o coloca em cultura também cumpre um papel neste caso, ela não será neutra, mas 
contato com Monteiro Rossi, um político importante e que se omitir é sim funcionará como um elemento 
jovem que escreveu uma tese sobre a forma mais covarde de concordar. ideológico a serviço da classe 
o tema. Pereira o contrata como Tabucchi usa um recurso dominante. Afirma Pereira.

É

_CULTURA

Por Frederico Barboza, trabalhador do TRE-BA e Coordenador do SINDJUFE-BA.

“A LITERATURA PARECE TRATAR 
DE FANTASIAS, MAS TALVEZ SÓ 
DIGA A VERDADE”
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SINDJUFE-BA: Frente ao governo empresas, da fome que assola usem os recursos que o país tem para 
genocida, reacionário e neoliberal de diariamente mais de 20 milhões de socorrer a classe trabalhadora e as 
Bolsonaro, quais são os desafios da pessoas no país. parcelas mais desprotegidas da 
classe trabalhadora brasileira? Essa situação não é resultado população ante a violência da crise 

ZÉ MARIA: O nosso país enfrenta natural da doença causada pelo econômica. 
neste momento uma dupla catástrofe. coronavírus, ou por ausência de 
Na saúde pública, uma pandemia que recursos para socorrer a população 
já matou mais de meio milhão de frente à crise que vive a economia. Por 
pessoas, sem falar nas milhões de um lado, é resultado da desigualdade e 
pessoas que sofrem com as muitas desumanidade do sistema capitalista 
sequelas deixadas pela doença, a em que vivemos e, por outro, das 
desestruturação de famílias inteiras, escolhas e da política do governo 
etc. Na economia, vivemos o desastre genocida de Jair Bolsonaro. 
do desemprego, o massacre dos Bolsonaro é o maior aliado do vírus 
direitos dos trabalhadores, a falência contra a população, ao mesmo tempo 
de centenas de milhares de pequenas em que é o principal obstáculo a que se 

Por essa razão, o desafio mais 
urgente e importante da classe 
trabalhadora neste momento é colocar 
para fora Bolsonaro, Mourão e seu 
governo de milicianos. Sem isso é 
impossível defender a saúde da 
população frente à pandemia, e as 
condições de vida dos trabalhadores e 
do povo pobre frente à crise na 
economia. 

'DIÁLOGOS DE CLASSE' 
DEBATE CONJUNTURA 

BRASILEIRA
Diante do cenário político do país, o SINDJUFE-BA realizou no dia 22 de julho uma edição do 

'Diálogos de Classe' para discutir a atual conjuntura brasileira. 
Convidamos José Maria de Almeida, o Zé Maria, presidente nacional do PSTU; a deputada 

federal do PSOL, Vivi Reis; e Valter Pomar, da direção nacional do PT. Esta e outras edições do 
“Diálogos de Classe” você confere em nosso canal no YouTube: . 

Dando sequência ao debate, enviamos três perguntas a cada um deles para esta edição do nosso 
jornal. Vamos às repostas.

www.youtube.com/TvSindjufeba

ZÉ MARIA (PSTU): “Nós precisamos construir uma alternativa socialista e 
revolucionária, que apresente um programa socialista para transformar o país.”

CONTINUA

http://www.youtube.com/TvSindjufeba


SINDJUFE-BA: As mobilizações de SINDJUFE-BA: Sobre as eleições para transformar nosso país; que 
rua dão a tônica do desgaste e da 2022, qual a saída a ser apresentada? fortaleça as lutas em curso e a 
revolta contra o governo Bolsonaro. ZÉ MARIA: Já há uma antecipação, organização da nossa classe, tratando 
Qual a tarefa: derrubar Bolsonaro de fato, da campanha eleitoral do ano de dar a elas essa perspectiva 
agora ou aguardar 2022? que vem, e a disputa entre diversas socialista, e que também apresente e 

ZÉ MARIA: Vivemos, desde o final alternativas. De um lado Bolsonaro, defenda esta alternativa no terreno 
de maio, manifestações importantes que se propõe a continuar a destruição das eleições. Para isso, está lançada a 
que – se bem que não reúnam força do país – e que precisa ser derrotado. proposta de construção de um Polo 
ainda para derrubar o governo – De outro lado está Lula, que Socialista e Revolucionário, que 
contribuem para o seu desgaste e evidentemente não é a mesma coisa aglutine todas as forças políticas, 
ajudam a animar para a luta uma que Bolsonaro, mas que tampouco ativistas e dirigentes da luta da nossa 
classe trabalhadora que reluta em sair representa, em minha opinião, a saída classe e da juventude, que defendem o 
à luta, ameaçada pelo desemprego e que os trabalhadores precisam para fim do sistema capitalista, que lutam 
pela própria pandemia. A unidade de governar o país. Há ainda a tentativa pelo socialismo e defendem a 
ação construída em torno à Frente de setores da burguesia de gestar uma revolução com o caminho para realizar 
Fora Bolsonaro é muito importante e terceira via, de futuro duvidoso pelo essa transformação.
está na base da força que tiveram até que se aponta no cenário político. 
agora essas mobilizações. Compreendo o sentimento de 

Mas é preciso avançar mais. Apesar setores amplos da nossa classe que – 
do aumento da crise do governo, de diante da necessidade de derrotar 
seu isolamento, inclusive em relação Bolsonaro - tomam a candidatura de 
ao empresariado, Bolsonaro ainda tem Lula como alternativa por ser a que 
apoio neste setor para terminar seu tem mais condições de atingir esse 
mandato. Lamentavelmente, setores objetivo nas eleições. No entanto, 
da oposição (setores da direção do PT, considero um erro depositar nesta 
do PCdoB, dirigentes das grandes alternativa a esperança em torno das 
centrais sindicais) dão sinais cada vez mudanças que nosso país precisa. 
mais claros que também apostam Diferente do terreno da luta imediata, 
nesta estratégia – arrefecer a luta para onde a unidade de ação é importante, 
derrubar Bolsonaro agora para para a construção de uma alternativa 
facilitar uma eventual vitória eleitoral de governo o critério que se impõe é 
em 2022. outro: a independência de classe. Não 

Trata-se de um crime contra a há como governar o país para os 
nossa classe. Precisamos intensificar a trabalhadores em aliança com grandes 
mobilização para derrubar esse empresários, banqueiros, com os 
governo, já. Para isso é preciso políticos do mesmo centrão que hoje 
fortalecer as mobilizações de rua e apoiam Bolsonaro – é essa a aliança 
dedicar forças à preparação de uma que Lula está construindo. 
greve geral que pare o país e crie as Nós precisamos construir uma 
condições para colocar um ponto final alternativa socialista e revolucionária, 
neste governo genocida. que apresente um programa socialista 13
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SINDJUFE-BA: Frente ao governo 
genocida, reacionário e neoliberal de 
Bolsonaro, quais são os desafios da 
classe trabalhadora brasileira?

VIVI REIS: O principal desafio é 
manter uma permanente mobilização 
diante de um quadro de desemprego, 
de alta dos preços dos alimentos e gás 
de cozinha e de mais de 580 mil mortos 
por COVID 19 e consequência da 
política genocida do Bolsonaro. Dentro 
da Câmara dos Deputados, a base 
governista impõe um ritmo intenso de 
aprovação de pautas que são contra os 
trabalhadores como a MP 1045 que foi 
aprovada na Câmara e previa uma 
minirreforma trabalhista, felizmente 
barrada no Senado, o que foi já foi uma 
vitória para os trabalhadores e as 
trabalhadoras. Essa MP 1045 foi 

que as ruas são o espaço do Neste momento, temos um forte aprovada na Câmara da noite para o 
bolsonarismo. As ruas sempre foram e movimento dos povos indígenas na dia não permitindo um amplo debate 
continuarão sendo o espaço ocupado mobilização contra o Marco Temporal com a participação dos sindicatos, dos 
pelo conjunto da militância dos que está em votação no STF e contra a movimentos sociais e das organizações 
p a r t i d o s  d e  e s q u e r d a ,  d o s  aprovação dos Projetos de Lei 490 e de classe,  inclusive atingindo 
trabalhadores e trabalhadoras e dos 191, que são proposições absurdas do diretamente os jovens e ameaçando o 
movimentos sociais na luta em defesa grande capital que quer deslegitimar o futuro deles. 
dos direitos, tal como foi feito na luta direito dos povos indígenas sobre seus Isso aponta para a necessidade de 
contra a reforma da previdência ou na territórios ancestrais. Mas sabemos mobilização permanente porque 
“Tsunami da Educação” contra os que nada é espontâneo, existem lutas temos lutas bem urgentes como a 
cortes na educação pública. Não históricas e construídas coletivamente. contra a aprovação da PEC 32, da 
podemos ignorar a pandemia, mas com É fundamental que as organizações Reforma Administrativa, que vai 
todos os cuidados sanitários, devemos continuem chamando o povo de forma atingir em cheio os servidores públicos 
seguir lutando e ocupando os espaços, organizada para as ruas, com o federais, estaduais e municipais e que 
inclusive o das ruas. objetivo central de derrubar o governo, ameaça diretamente os direitos 

SINDJUFE-BA: As mobilizações de mostrando que podemos com o conquistados historicamente pela 
rua dão a tônica do desgaste e da protagonismo do povo mudar os rumos classe trabalhadora. Infelizmente, são 
revolta contra o governo Bolsonaro. do país sem esperar as eleições a cada vários os ataques contra os direitos dos 
Qual a tarefa: derrubar Bolsonaro 2 ou 5 anos.trabalhadores e das trabalhadoras. 
agora ou aguardar 2022?Recentemente foi aprovado o Projeto 

de Lei que transforma a educação em VIVI REIS: As mobilizações de rua 
serviço essencial na tentativa de evitar expressam o sentimento de uma 
a organização dos trabalhadores do sociedade que não suporta mais viver 
setor e inviabilizando instrumentos sobre a tutela de um governo que não a 
legítimos como a greve num momento respeita, um governo abertamente 
em que muitos governos querem o negacionista, que impõem um projeto 
retorno das aulas presenciais sem genocida, ecocida e corrupto, que 
garantia de segurança sanitária. É o governa para manter o privilégio dos 
que está acontecendo no Pará, onde o ricos enquanto o povo segue sendo 
governador Helder Barbalho quer que explorado, e também de um presidente 
os trabalhadores da educação voltem homofóbico, racista, machista, que 
às aulas sem ainda ter garantia da co labora  d i retamente  para  o  
segunda dose de vacina. extermínio de pessoas negras, povos 

Como deputados e deputadas Indígenas e pessoas pobres e cujas 
aliadas da luta coletiva, classista, de políticas favorecem o avanço do 
combate às opressões, nosso papel é o agronegócio e  das at iv idades 
de nos fazermos presentes e madeireira e garimpeira, fechando os 
fortalecermos a luta nos espaços olhos para os crimes ambientais e para 
protagonizados pelos trabalhadores, a grilagem de terras que massacram os 
pela juventude, pelo povo amazonida e povos da Amazônia. Neste contexto, as 
pelos movimentos sociais. Por isso os nossas mobilizações de rua são a 
chamados para as mobilizações são expressão de um povo que não aguenta 
fundamentais, mostrando não apenas mais, de um povo que quer lutar, de um 
a força do povo brasileiro, mas povo que quer derrubar o governo 
também para não deixar que Bolsonaro agora, sem esperar as 
Bolsonaro emplaque a narrativa de eleições de 2022.

CONTINUA

VIVI REIS (PSOL): “
o povo de forma organizada para as ruas, com objetivo de derrubar o governo”

É fundamental que as organizações continuem chamando 
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SINDJUFE-BA: Sobre as eleições objetivo de derrota o Bolsonaro e o sociedade justa e sem opressões, mas 
2022, qual a saída a ser apresentada? Bolsonarismo. É importante que a é preciso deixar negritado que não 

VIVI REIS: Nas eleições de 2022, é gente esteja presente na disputa de serão as eleições que vão resolver 
necessário que tenhamos alternativas consciências com um projeto que seja completamente os problemas que o 
ao povo brasileiro que sejam independente, sem conciliação de povo brasileiro enfrenta hoje. Nós 
norteadas pela superação das formas classes, num projeto que foque temos que seguir organizando as lutas 
de governar daqueles que já estiveram inclusive nas pautas da Amazônia e dos cotidianas e apontando para as saídas 
à frente da gestão do Brasil e, seus povos, na defesa da educação e da através das mobilizações populares e 
principalmente, que sejam firmes no saúde públicas, na defesa de uma disputa de consciências.

SINDJUFE-BA: Frente ao governo SINDJUFE-BA: As mobilizações de brasileira, o empresariado capitalista 
genocida, reacionário e neoliberal de rua dão a tônica do desgaste e da e seus funcionários, ou seja, os 
Bolsonaro, quais são os desafios da revolta contra o governo Bolsonaro. políticos de centro, centro-direita, 
classe trabalhadora brasileira? Qual a tarefa: derrubar Bolsonaro direita e extrema direita, querem fazer 

VALTER POMAR: Os desafios são agora ou aguardar 2022? o Brasil voltar a 1920. Uma fazenda, 
resistir e, ao mesmo tempo, criar as VALTER POMAR: Fazer de tudo uma mineradora, um paraíso da 
c o n d i ç õ e s  p a r a  d e r r o t a r .  D e  para derrubar agora. Esperar 2022 é especulação financeira, um país 
preferência derrotar já, não em 2022. perigoso. Isto dá tempo a Bolsonaro, submisso à grande potência, um país 
Derrotar não apenas a pessoa de para que destrua o país. Dá tempo para dominado pelas oligarquias, um país 
B o l s o n a r o ,  n ã o  a p e n a s  o  que ele crie as condições para disputar onde a questão social é caso de polícia, 
bolsonarismo, mas também as as eleições. Dá chance para ele onde as forças armadas querem 
políticas neoliberais que seu governo articular um golpe. Dá tempo para a tutelar o povo. O único jeito de 
implementa, com apoio inclusive e direita não bolsonarista articular uma derrotar este projeto e caminhar em 
principalmente de setores da direita terceira via (que só é terceira no nome, direção a um futuro que interesse ao 
que se diz não bolsonarista. Além de pois no conteúdo programático é povo é pela esquerda.
derrotar toda esta gente, é preciso segunda, já que eles defendem o 
criar as condições para termos um mesmo que o bolsonarismo). Devemos 
governo de esquerda, comprometido lutar agora pelo Fora Bolsonaro (e 
com a soberania, com as liberdades, Mourão), pelo impeachment, pela 
com os direitos sociais e com o antecipação das eleições, pelo fim 
desenvolvimento. Este é o caminho deste governo e de suas políticas. 
que pode tirar o socialismo da Mesmo que não tenhamos sucesso 
prateleira dos sonhos e colocar o nesta luta, lutar por isso aumenta 
socialismo na ordem do dia. O Brasil nossas chances de ganhar mais 
precisa de uma nova independência adiante.
( a q u e l a  m a n t e v e  n o s s o  p a í s  SINDJUFE-BA: Sobre as eleições 
monárquico e escravista) e de uma 2022, qual a saída a ser apresentada?
outra revolução de 1930 (aquela foi VALTER POMAR: Se as eleições 
comandada por um setor da classe forem mesmo em 2022, ou quando 
dominante, precisamos de uma forem, a única saída real é pela 
revolução popular). esquerda. A classe dominante 

VALTER POMAR (PT): “Devemos lutar agora pelo 
pelo impeachment, pela antecipação das eleições, pelo fim deste governo”

Fora Bolsonaro (e Mourão), 

.........................................................................................................................................................................................................
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