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Este jornal é fruto do ato unificado do 1° de Maio, que aconteceu 

este ano na Praça de Fátima. 

Participaram do ato sindicatos, movimentos sociais e populares 

que lutam por uma vida melhor. 

O ato e este jornal servem para juntar, unificar todos aqueles que 

não aceitam os desmandos dos patrões e dos governantes, e que 

acreditam num futuro melhor, onde os trabalhadores e 

trabalhadoras não serão mais explorados. 

Saiba como foi o Ato i 

Unificado do 1o de Maio i 

Página 02 ; 

Trabalhadores da construção civil i 

enfrentam direção traidora dos 

sindicato 
Página 05; 

Homens e mulheres do Acampamento Cipó 

Cortado resistem contra a grilagem no campo 

maranhense 
Página 08 

Organizaram / participaram do ato: 

SINDICATO DOS 
BAMCAItlpS 
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Na manhã do dia 1o de maio 

de 2013, na Praça de 

Fátima, no centro de 

Imperatriz-MA, aconteceu o Ato 

Unificado do Primeiro de Maio. 

Na praça, entidades sindicais 

e movimentos sociais retomaram 

a tradição de luta do 1o de Maio. 

Esse dia não é só de 

comemoração. É muito mais do 

que isso: é um dia para relembrar 

as lutas dos trabalhadores e 

trabalhadoras. É uma data para 

discutir a situação atual, e para 

organizar as próximas lutas. 

O ato começou com várias 

apresentações culturais: 

sanfoneiros, violeiros, peça de 

teatro emalabaristas. 

Em seguida, foi a vez dos 

representantes de entidades 

sindicais e populares falarem. A 

luta contra a retirada de direitos e 

por melhores salários e 

condições de trabalho deu o tom 

das falas. 

Gato Félix, representando a 

Unidade Classista, destacou que 

"nossa luta é para fazer valer os 

direitos dos trabalhadores. O 

capitalismo só explora o 

trabalhador, precisamos lutar 

pelo socialismo". 

Wilas Morais, presidente do 

STEEI (sindicato dos professores 

de Imperatriz), afirmou que os 

trabalhadores precisam estar 

atentos para enfrentar os 

projetos de lei que querem tirar 

direitos trabalhistas. 
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Disse também que os 

professores do município fizeram 

"sua luta por reposição salarial 

enfrentando um prefeito ditador e 

autoritário. Tivemos que entrar 

em greve. Vivemos momentos 

difíceis com ameaça de ter ponto 

cortado, demissão... querem 

impor uma carga de trabalho 

abusiva. Estamos nesta praça 

não comemorando o primeiro de 

maio, mas protestando". 

André Santos, do 

SINPROESEMMA (professores 

estaduais), manifestou que "este 

1o de maio tem que ser um dia de 

reflexão e de luta pela valorização 

do trabalhador e contra a 

precarização do trabalho", 

nformou que sua categoria 

também estava em greve, contra 
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a aprovação de um novo estatuto 

do professor, que retira direitos. 

Para Divaldo Pereira, da 

Frente dos Trabalhadores na 

Construção Civil, "a luta unida 

jamais será vencida". Disse que 

"os trabalhadores da construção 

civil são uma das categorias mais 

prejudicadas que nós temos hoje, 

apesar da construção civil estar 

em alta. É opressão em todos os 

canteiros de obra, assédio 

moral". Denunciou o sindicato 

dos trabalhadores da construção 

civil, que não defende a 

categoria, e que faz negociações 

com os patrões por baixo dos 

panos. 

Conceição Amorim, do 

Centro de Direitos Humanos Pe. 

Josimo, lamentou que "o 

Maranhão continua sendo o 

estado com maior índice de 

grilagem, de assassinato contra 

trabalhadores rurais". Disse que 

os trabalhadores são os únicos 

que podem mudar a politicagem 

no estado, pois todas as lutas em 

defesa de direitos são lutas 

políticas. "Contra a crise do 

capitalismo, a resposta é a 

organização da classe 

trabalhadora, é a mobilização 

social... a resposta é virara mesa, 

é destruir o capitalismo, é 

construir uma alternativa dos 

trabalhadores". 

Para Hertz Dias, da central 

CSP-Conlutas, "há um projeto da 

burguesia brasileira de destruir a 

educação pública", porque os 

governantes não têm interesse 

de qualificar as pessoas, pois 

querem apenas facilitar sua 

exploração pelos capitalistas. 

Luiz Maia, do Sindicato dos 

Bancários do Maranhão em 

Imperatriz, enfatizou que "a 

conquista dos trabalhadores só 

virá com a luta". 

Valdemi Alves, presidente do 

Sindicato dos Agentes 

Comunitários de Saúde de 

Imperatriz, disse que o prefeito e 

a maioria dos vereadores de 

Imperatriz são contra os 

trabalhadores que fazem a saúde 

pública de Imperatriz. 

Falando em nome da Anel, 

Wilson Leite manifestou apoio ao 

movimento #ForaVBL, 

defendendo a municipalização do 

serviço público de transporte, 

"com passe livre para estudantes 

e desempregados". 

Antonio, do Assentamento 

Cipó Cortado/MST, pregou a 

unidade entre trabalhadores do 

campo e da cidade, pois assim 

"as coisas andariam melhor". 

Afirmou que "nossa esperança é 

ter liberdade na terra onde 

estamos. Estamos ali fazendo de 

tudo, trabalhando para o bem 

estar das famílias... temos 

plantação de mandioca, de 

feijão". Por fim, pediu o apoio à 

luta pela terra. 

Representantes de outras 

entidades também falaram, 

homenageando aqueles que 

tombaram na luta. Todas as falas 

chamaram a classe trabalhadora 

à unidade, para resistir contra os 

ataques dos capitalistas, que 

querem retirar direitos 

conquistados com muita luta. 

Conselho editorial do jornal: 
Wilson Leite, Luis Maia, Margarida 
Nunes, Francineide Alves, Valdemi 
Alves, Pietro Marino Filho, Félix Lima 
e Silva, Frankle da Costa Lima, Alcino 
Vilarins. 
Endereço: R. Bernardo Sayào, 1443, 
Sala 01, Nova Imperatriz, 
Imperathz/MA. 
Email: jornalunificadoitz@gmail.com 
Telefones: (99) 8199-8803 (W. Leite) 

(99) 9121-7418 (Gato Félix) 
Maio de 2013 
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SINDSAÚDE MANTÉM VIGILÂNCIA 

CONTRA ATAQUES À CATEGORIA 

Proposta de reajuste de salários do funcionalismo público une categorias da saúde e educação em protesto. 

0 SINDSAÚDE tem 

defendido trabalhadores e 

trabalhadoras na área de 

enfermagem privada e pública. 

Esses trabalhadores vêm 

sofrendo uma série de ataques da 

atual Prefeitura, que vão desde o 

congelamento de conquistasda 

categoria até o seqüestro de 

direitos. 

Combatemos com força as 

condições precárias de trabalho, 

o assédio moral e o achatamento 

dossalários. Trabalhando nessas 

condições, somos uma categoria 

que sacrifica sua saúde em 

benefício da saúde do próximo, da 

população. 

Mesmo lutando contra 

poderosos que lucram com a 

exploração de nossa força de 

trabalho, nosso saldo é positivo. 

Mesmo tendo que fazer uma briga 

desigual na Justiça, onde os 

poderosos têm mais força, temos 

conseguido vitórias. 

Essas vitórias vão desde a 

recolocação de trabalhadores no 

seu local de trabalho (depois de 

serem transferidos por como 

punição ilegal) até a garantia de 

direitos como o pagamento de 

hora extra, adicional noturno e de 

insalubridade - ou seja, tudo o 

que já está previsto em leis 

municipais, estaduais e federais! 

Em 2009, depois de uma 

greve histórica de cinco dias, os 

Trabalhadores da saúde, junto com professores municipais, fazem ato na frente da Prefeitura 

trabalhadores públicos do 

Município de Imperatriz saíram 

vitoriosos. Conseguimos um 

reajuste digno, a implantação do 

vale alimentação e a redução de 

carga horária de 15 plantões para 

12 plantões hospitalares. 

Em 2010, 2011, 2012 e 

2013, continuamos combatendo 

e reivindicando, mas dessa vez a 

luta está sendo para manter os 

direitos conquistados. Nesses 

anos, a Prefeitura tucana (PSDB) 

usou e continua usando a 

repressão contra os profissionais 

da saúde, praticando atos contra 

o sindicato para enfraquecer a 

luta dos trabalhadores. 

A Prefeitura chegou ao 

absurdo de conseguir na Justiça 

uma ordem (interdito proibitório) 

que proibia o SINDSAÚDE de 

fazer qualquer ato, mobilização 

ou mesmo se aproximar de 

prédios públicos! A ordem foi 

dada pelo juiz da Vara da 

Fazenda Pública. 

Derrubamos essa 

"mordaça" em um tribunal 

superior após quase três anos de 

luta, e agora denunciamos o juiz 

que deu essa ordem para a 

Corregedoria de Justiça do 

Maranhão. 

Este ano, mais uma vez a 

atual gestão do Município não 

valorizou o trabalhador da saúde, 

ignorando nossas reivindicações. 

Isso foi feito por meio de um 

projeto de lei que o Prefeito 

mandou para a Câmara 

Municipal. Esse projeto de 

reajuste salarial é ruim, pois mal 

dá conta de cobrir a inflação do 

período, que comeu o salário dos 

trabalhadores da saúde. 

Fizemos uma paralisação 

de advertência de 24 horas para 

chamar a atenção do poder 

público e da sociedade. Mas, 

dessa vez, fomos traídos não 

apenas pela gestão municipal, 

mas também por 17 vereadores 

que, ao invés de defenderem o 

povo, defendem a vontade do 

Prefeito Sebastião 

Madeira/PSDB, 

De toda forma, a luta 

continua. O trabalhador 

descobriu que a utopia não está 

tão distante como parece e que a 

realidade pode ser construída e 

também modificada com suas 

próprias mãos. 

"Quando a voz da verdade se 

ouvir e a mentira não mais existir 

será enfim, tempo novo de eterna 

justiça, sem ódio, sem sangue ou 

cobiça, vai ser assim!" 

Utopia (Zé Vicente) 

VBL reflete o fracasso da privatização do transporte público 

O movimento #ForaVBL 

tem manifestado o sentimento do 

povo de Imperatriz contra as 

péssimas condições do 

transporte coletivo. O descaso é 

sem comentários, e 

principalmente os estudantes e 

trabalhadores é quem pagam o 

pato, pois diariamente precisam 

do transporte para ir à escola ou 

ao trabalho. 

Achamos que após a 

privatização dos serviços públicos 

no Brasil, a situação só piorou. 

Em Imperatriz, não temos 

conhecimento que algum dia o 

município tenha assumido por sua 

própria conta o transporte público. 

Nunca tivemos aqui um transporte 

de qualidade. 

O interesse da iniciativa 

privada é ter lucro. Como 

teremos transporte de qualidade 

nos bairros que não dão lucro ão 

empresário? O empresário não 

tem interesse em investir nessas 

linhas! 

Só uma empresa do 

município pode atender essas 

regiões com qualidade. O 

objetivo de uma empresa 

municipal é promover o bem 

estar e qualidade de vida da 

população. Por isso, pode atuar 

onde em tese tem prejuízo e 

compensar com o resultado 

financeiro dos bairros onde tem 

muitos passageiros. Nunca uma 

empresa privada utilizará esta 

lógica. 

O .interesse dessas 

empresas é atuar nas regiões da 

cidade onde conseguem bons 

lucros e abandonam ao "deus 

dará" os moradores das regiões 

onde acumulam prejuízo. 

O resultado é o caos e o 

sofrimento de grande parte da 

população. 

É do poder público toda 

responsabilidade por tais 

mazelas. A Câmara Municipal 

não se manifesta e a Prefeitura 

apoia este modelo de 

privatização de transporte 

público. Esse modelo só 

beneficia os empresários, e não 

os estudantes e trabalhadores 

que todos os dias tem que pegar 

ônibus. 

Cresce o apoio popular ao 

movimento #ForaVBL A VBL tem 

mesmo que sair, mas não adianta 

botar outra empresa privada no 

lugar. Uma empresa pública,- 

gerenciada pelo município e 

voltada para bem atender a 

população, é o caminho para 

termos transporte público de 

qualidade em Imperatriz. 
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Serviço público sem qualidade prejudica as mulheres 

que procuram a Delegacia da Mulher de Imperatriz 

. Conceição de Maria Amorim 

Especialista em Gestão de Políticas Públicas de Gênero e Raça e coordenadora do Centro de Promoção da Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos Pe. Josimo 

m 

Eem pesquisa recente, 

realizada com mulheres que 

foram atendidas na 

Delegacia da Mulher de Imperatriz 

nos meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2012, a maioria das 

entrevistadas afirmou que não 

encontrou um serviço público com 

a qualidade esperada. 

As entrevistadas, em sua 

maioria, relataram que não 

receberam todas as informações 

que precisavam, e que os 

profissionais que as atenderam 

não as deixaram à vontade para 

perguntar o que precisavam saber. 

Uma das entrevistadas 

relatou, sobre o atendimento, que 

"ela nem olhava para mim, 

escrevia rápido o que eu falava e 

quando eu tentava explicar mais 

alguma coisa ela me cortava e 

dizia que aquilo não tinha 

importância paraoBO". 

Essas entrevistadas não foram 

informadas nem encaminhadas a 

nenhum outro serviço de 

atendimento especializado à 

mulher vivendo em situação de 

violência existente no município. 

Isso ocorreu apesar de 

Imperatriz contar com serviços 

como Centro de Referência e 

Atendimento a Mulher (CRAM), 

Casa Abrigo, Defensoria Pública, 

Vara da Mulher, Promotoha da 

Mulher, Conselho da Mulher e 

Secretaria de Política para Mulher. 

50% das entrevistadas 

afirmaram que se sentiram 

constrangidas por causa da falta de 

privacidade na hora do registro do 

Boletim de Ocorrência, 

principalmente porque 

funcionários da Delegacia 

entravam e saiam na sala de 

registro sem qualquer anúncio 

prévio. 

Além disso, se sentiram 

prejudicadas pelo fato de que às 

vezes suas audiências foram 

remarcadas sem comunicação. 

Isso ocorreu porque o acusado não 

foi intimado, o que as obrigou a 

gastar com transporte até a 

Delegacia, a perder dia de trabalho 

e outros transtornos. 

Todas relataram queixas do 

atendimento, dentre elas: 

• A demora: "nenhuma mulher 

gasta menos de 3 horas para 

registrar uma queixa"; 

• A falta de sigilo, em função do 

entra e sai de outros funcionários 

na sala de registro de ocorrência; 

• A falta de educação dos 

funcionários/as, que "não 

cumprimentam ou não respondem 

os cumprimentos", o jeito que 

atendem as pessoas "sem olharem 

para elas", de "fazerem cara de 

deboche"; 

• A indiferença frente ao problema 

que elas estão vivendo. 

Visualizamos, ainda, durante o 

processo de tabulação dos dados 

da pesquisa, que não existe: 

• Integralidade nas ações; 

• Acolhimento com escuta ativa; 

• Maior conhecimento e 

compreensão sobre as relações 

desiguais e estereotipadas de 

gênero; 

• Compreensão de questões como 

diferença, desigualdade, 

preconceito, descriminação e 

revitimização; 

• Conhecimento das legislações 

nacionais e internacionais sobre 

enfrentamento à violência de 

gênero, como a própria Lei Maria 

da Penha. 

A qualificação dos profissionais 

é fundamental para que o trabalho 

com as mulheres em situação de 

violência seja de fato pautado em 

uma ética que busque organizar a 

atuação dos profissionais policiais 

das Delegacias da Mulher. 

Tudo isso deve ser feito em 

respeito à dignidade humana, com 

vistas à implantação de uma 

sociedade livre de discriminação, 

opressão e violência contra as 

mulheres, uma sociedade 

amorosa e democrática. 

IMPERATRIZ PRECISA DE MAIS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

O Sindicato dos Agentes 

Comunitários de Saúde 

(SACSRIMA) vem, desde abril de 

2006, lutando pelo vínculo 

empregatício, direitos trabalhistas e 

pela ampliação do quadro dos ACS 

em todos os municípios da regional, 

principalmente em Imperatriz. 

Imperatriz tem uma população de 

cerca de 230 mil habitantes, e o 

número de Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) é insuficiente: apenas 

340 agentes. 

Assim, mais de 200 áreas da 

cidade estão sem cobertura hoje. Há 

a necessidade da realização de 

seletivo, para permitira ampliação da 

cobertura da atenção básica. Uma 

luta atual do sindicato que deve ser 

abraçada portoda a sociedade. 

É fato que a atual coordenação da 

atenção básica de Imperatriz 

desconhece as atribuições dos ACS, 

por conta das inúmeras atividades 

    l, 

i . t a 1 ■: '11 

ET*! 

Jgí' ® 1 

exercidas por estes profissionais em 

pleno desvio de suas funções, um 

grande problema enfrentado pelo 

sindicato. 

Valdemi Alves, representante do 

SACSRIMA, junto com toda a 

diretoria do sindicato, tem como 

principal meta de trabalho defender 

os interesses individuais e coletivos 

dos Agentes Comunitários de Saúde 

da Regional de Imperatriz. Nos 

últimos meses, a luta tem sido 

intensa na tentativa da melhoria 

salarial e outros interesses da 

categoria. 

Desde a criação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde 

pelo governo federal e sua implanta- 

ção nos municípios, os profissionais 

prestam um trabalho de orientação e 

prevenção em saúde pública. O 

trabalho acontece através de visitas 

domiciliares nas equipes de saúde 

da família, melhorando os 

indicadores da desnutrição infantil, 

diabetes, hipertensão arterial, 

hanseníase, entre outros. 

Nas cidades da regional em que 

a gestão local garantiu o 

funcionamento das equipes com 

material humano e remuneração, os 

resultados foram positivos. 

Houve redução de gastos com 

medicamentos e atendimentos 

especializados decorrentes da falta 

de acompanhamento em questões 

básicas. 

Por isso, valorizar as condições 

de trabalho dos agentes 

comunitários de saúde traz melhoria 

para a saúde da população e para a 

administração dos municípios. 
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A construção civil se tornou 

uma das principais 

atividades da economia 

Imperatriz. Muitos edifícios foram 

ou estão sendo construídos, 

shoppings e principalmente a 

construção da fábrica de celulose 

da Suzano. Loteamentos surgem 

em muitos bairros da cidade. 

Todos esses investimentos fazem 

aumentar a procura por mão de 

obra. Além dos trabalhadores que 

já moram na cidade, as obras 

atraem trabalhadores de outras 

regiões. 

A cidade cresce, mas nem 

tudo são flores. Principalmente 

para quem trabalha nas obras. 

Os trabalhadores da construção 

não têm condições dignas de 

trabalho. 

Os salários são baixos e 

direitos básicos garantidos na 

CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho) nem sempre são 

cumpridos . Não é por acaso 

que os trabalhadores já 

ficaram indignados várias 

vezes. E foram à luta por seus 

direitos. Em um dos protestos, 

houve confronto, e ônibus 

foram queimados e 

trabalhadores que lutam para 

sustentar suas famílias foram 

presos. 

A atual direção do 

Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias da Construção 

Civil - STICC não faz nada 

para defender os interesses dos 

trabalhadores. 

Acidentes acontecem com 

freqüência nas obras. Em alguns 

casos, inclusive com morte de 

trabalhadores e nenhuma punição 

aos patrões, que só exploram 

quem realmente trabalha. 

Enquanto isto, a única 

coisa que o Sindicato se 

preocupa em fazer é assinar a 

papelada quando terminam os 

contratos de trabalho (rescisória). 

Até mesmo na discussão da 

Convenção Coletiva de Trabalho 

não defende os reais interesses 

da categoria. 

refeição e o aumento no salário 

base (piso) da categoria em 

20,37%. Assim, o salário base 

passaria de R$ 973,00 para 

R$1.170,00 (para pedreiro, 

carpinteiro, pintor, armador, 

encanador, eletricista predial, 

eletricista montador, apontador, 

etc.). 

As principais reivindicações da 

categoria são; 

- fornecimento de lanches en re 

intervalo do almoço e no meio da 

tarde; 

-ticketrefeição; , • 

- o aumento no salário base (piso) da 

categoria em 20,37%. 

Assim, o salário base passaria de R$ 

973,00 para R$1.170,00. 

Em 2012, a situação da 

direção do Sindicato se 

complicou. Após muitos anos, 

foram forçados a apresentar uma 

proposta com avanços 

importantes para a categoria. 

Isso só aconteceu por causa da 

pressão feita por um movimento 

de oposição liderado pelo 

pedreiro Divaldo Pereira. 

Na proposta, as principais 

reivindicações são: a obrigação 

de fornecer lanches aos 

trabalhadores entre o intervalo do 

almoço e no meio da tarde, ticket 

A proposta foi negociada 

entre trabalhadores e patrões. 

Após algumas mesas de 

negociação entre o sindicato dos 

trabalhadores (o presidente 

Washington Oliveira, Divaldo 

Pereira, José de Jesus e João 

Alves) e o sindicato dos patrões 

SINDUSCON (representado pelo 

presidente João Neto, Roberto 

Alencar e Ricardo Cheba), não se 

chegou a um acordo. 

Depois disso, a direção do 

Sindicato, liderada por 

Washington Oliveira, deu um 

Golpe na categoria, traindo os 

trabalhadores. A direção 

reqolheu assinaturas numa 

assembléia duvidosa e, em 

nome da categoria, firmou uma 

Convenção Coletiva de Trabalho 

muito ruim para os 

trabalhadores. O acordo 

garantiu apenas os interesses 

dos patrões, concordando com 

reajuste de apenas 9,85% no 

piso salarial, e o salário base foi 

para R$1.068,00. Todas as 

outras reivindicações foram 

esquecidas. Washington 

Oliveira, presidente do STICC, 

está há mais de vinte anos na 

direção do sindicato. Essa 

direção do Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da 

Construção Civil tem o rabo 

preso com o Sindicato dos 

patrões. Prova maior disso é que 

o projeto de arquitetura do novo 

prédiodo Sindicato dos 

Trabalhadores é assinado por 

Ricardo Cheba, representantes 

dos patrões na mesa de 

negociação! 

Para Divaldo Pereira, 

pedreiro e líder sindical de 

oposição,com o auge de 

investimentos na construção 

civil, não há desculpa para 

sacrificar os trabalhadores. Com 

o grande volume de 

investimentos, os patrões têm 

lucros gigantescos, mas se 

recusam a atender as 

reivindicações básicas dos 

trabalhadores. 

É necessário mobilizar os 

trabalhadores em um grande 

movimento de oposição, para 

fazer com que o sindicato 

cumpra seu papel, seja 

independente e livre da 

influência dos patrões. 
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VEREADORES DA BASE DO GOVERNO NÃO 

DEFENDEM OS INTERESSES DA POPULAÇÃO 

foi o; 

r. u* 
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Professores protestam na Câmara contra 6% de reajuste/Foto: Daniel Sena 

E m 2013, com a autorização 

da Justiça Eleitoral, 

aumentou o número de 

vereadores em muitas Câmaras 

Municipais. Em Imperatriz, o 

número de vereadores passou de 

13 para 21. O que muitos 

pensavam é que isso traria uma 

maior representação dos 

interesses dos cidadãos, 

principalmente dos moradores 

dos bairros da periferia. 

Passadas a eleições e os 

primeiros meses do ano, as 

esperanças da população caíram 

por terra. 

Já na eleição da mesa diretora 

da Câmara de Imperatriz, vimos 

como a Câmara (Legislativo) é 

submissa à Prefeitura 

(Executivo). Exemplo disso foi a 

reeleição do vereador Hamilton 

Miranda/PSD como presidente, e 

a tomada da mesa diretora e das 

principais comissões pelos seus 

partidos aliados. 

Depois das eleições, os 

partidos que concorreram à 

Câmara Municipal (Legislativo) 

ficaram divididos em 3 blocos: 

1 - partidos coligados com o 

prefeito reeleito Sebastião 

Madeira/PSDB 

(PTB/PSL/PSDB/PSD/PTdoB), 

com um total de 9 vereadores 

eleitos; 

2 - partidos ligados à 

candidata Rosângela 

Curado/DEM (PRB/PMDB/DEM), 

com 5 vereadores; 

3 - partidos não coligadosque 

tiveram representantes eleitos 

(PT, PCdoB e PDT), num total de 

4 vereadores. 

Na atual situação, os 

vereadores dos dois primeiros 

blocos estão hoje comandados 

pelo prefeito, somando-se a eles 

Chiquinho da Diferro/PR e 

Enoque Serafim/PDT. Falta 

nessa conta Antonio Carlos/DEM, 

que ainda não tomou posição 

definida. A cada dia, essa 

composição vem mostrando que 

só sabe obedecer o Poder 

Executivo, sendo o para-choque 

das críticas ao governo. 

A prova disso veio com a 

aprovação a toque de caixa do 

projeto de reajuste salarial dos 

funcionários públicos municipais 

de apenas 6%. 

Isso levou os trabalhadores da 

saúde a fazerem uma parada de 

advertência de 24 horas, e 

provocou uma greve dos 

trabalhadores da educação, que 

completou 30 dias de 

paralisação. 

O prefeito disse não poder dar 

um aumento maior do que a 

Prefeitura encaminhou e que os 

vereadores aprovaram... mas a 

realidade é bem diferente para os 

que estão no poder. 

Em 2012, a Câmara aprovou 

vários aumentos: o prefeito 

passou a ganhar 18 mil reais 

(vice: 13 mil), os secretários 

municipais passaram de 9 mil 

para 12 mil, e os vereadores 

passaram de R$ 5.820,50 para 

pouco mais de 10 mil reais. 

A mobilização dos 

trabalhadores da educação teve 

como principal ponto de pressão 

a Câmara Municipal - lotando as 

dependências, protestando 

contra a aprovação do projeto de 

reajuste e a submissão aos 

mandos do prefeito. 

Por causa disso, os 

defensores do governo se 

sentiram acuados, ao ponto de 

cancelarem as sessões por dois 

dias seguidos. 

Bancário Invisível" 

Pietro Marino Filho - Bancário da Caixa Econômica Federal 

Greve nacional dos 

bancários. Na tevê, o Jornal 

Nacional, patrocinado por um 

banco qualquer, noticia a 

dificuldade dos aposentados em 

manusear sozinhos os caixas 

eletrônicos. 

Enquanto a categoria luta 

contra a sobrecarga de trabalho, o 

alto índice de assédio moral e de 

adoecimento, o cidadão - que 

perdeu um dia inteiro de serviço 

pra sacar o seu FGTS ou abrir 

uma conta - assiste, 

passivamente, ao telejornal e 

elege o seu vilão: o trabalhador 

bancário. 

Um dos segmentos mais 

lucrativos, o setor financeiro, está 

também entre os que mais 

adoecem seus empregados, 

motivo pelo qual fica fácil supor 

que tal rentabilidade origina-se 

não só das altas tarifas e juros 

exorbitantes praticados, mas 

também da perversa exploração 

contra o seu operariado. 

Mas nada disso é abordado 

nos telejornais ou em revistas de 

grande circulação e, por isso, 

segue desconhecido do grande 

público. 

Nem a insegurança bancária 

é tratada, nem a defasagem de 

empregados, nem a lentidão do 

sistema, nem os problemas de 

infra-estrutura ou qualquer outro 

fator que demonstre as 

condições adversas de trabalho 

do setor. 

Enquanto os bancos 

compram o silêncio da mídia, 

esbanjando com patrocínios 

milionários, o bancário assume 

no dia-a-dia a cobrança pelo 

péssimo serviço prestado pela 

sua empresa. 

Portanto, caro leitor, ao se 

deparar com uma fila de banco 

diante de um empregado 

atendendo e mais três guichês 

vazios, tente lembrar o nome do 

anunciante do jornal e atente 

para o seu discurso sorrateiro 

que procura atribuir a condição 

de vilão a quem é tão vítima 

quanto o cliente. 

Dessa forma, além de saber 

a quem reclamar (Banco Central, 

Ministério Público, PROCON), é 

importante também enxergar o 

bancário como mais um 

trabalhador lutando pelo seu 

salário e não como uma extensão 

personificada da ganância sem 

limites dos bancos. 
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0 trabalhador e o capitalismo no Maranhão 

Alcino Vilaríns, Gato Félix, Zé JK e Frankle da Costa - militantes da corrente sindical Unidade Classista 

A 

transformação contínua 

da produção, o abalo 

incessante de todo o 

sistema social, a insegurança e o 

movimento permanente distinguem 

a época burguesa de todas as 

demais. As relações rígidas e 

enferrujadas, com suas 

representações e concepções 

tradicionais, são dissolvidas, e as 

mais recentes tornam-se 

antiquadas antes que se 

consolidem. Tudo o que era sólido 

desmancha no ar, tudo o que era 

sagrado é profano, e as pessoas 

são finalmente forçadas a encarar 

com serenidade sua posição social 

e suas relações recíprocas". 

O texto acima está contido no 

"Manifesto do Partido Comunista", 

escrito por Karl Marx e Friedrich 

Engels em 1848. Reflete o 

movimento e os impactos do 

capitalismo onde se torna o modo 

de produção dominante. 

O Maranhão foi uma das 

últimas fronteiras agrícolas do 

Brasil a ser impactada pela ação do 

capital. Ficou estagnado por várias 

décadas, tendo forte presença de 

uma economia camponesa e de 

subsistência. 

Nas últimas três décadas, no 

Maranhão, assistimos acelerado 

processo de migração da 

população do campo para a cidade. 

barata para seus 

empreendimentos nas cidades. 

Projeto Alumar, indústria de 

bebidas, siderúrgicas, projeto 

Carajás, Porto de Itaqui, 

construção civil e muitos outros 

empreendimentos em escala 

menor não só precisam de matéria 

prima e tecnologia como 

principalmente mão de obra farta e 

barata. 

O Maranhão se 

especializou não só em fornecer 

mão de obra para estes projetos 

internos, mas para todo o Brasil. 

Nos canaviais, nas obras do PAC, 

na construção das usinas 

hidroelétricas de Jirau e Belo 

Monte, quando ocorre algum 

acidente, é comum assistirmos no 

noticiário que entre os operários 

vitimados muitos são 

maranhenses. 

monopolista, promovendo a 

"transformação contínua na 

produção..." como afirma o extrato 

do "Manifesto do Partido 

Comunista" de 1848 citado acima. 

Em Imperatriz, a Suzano 

está na fase final de construção de 

uma fábrica com capacidade de 

produção de 1,5 milhão de 

toneladas/ano de celulose 

branqueada de eucalipto. A 

produção tem como objetivo ser 

exportada para o mercado europeu 

e norte-americano. 

O investimento previsto é 

de 5,8 bilhões de reais. Para 

entendermos o que representa 

este valor, daria para entregar a 

cada residente em Imperatriz R$ 

23.200,00(considerando uma 

população de 250 mil habitantes). 

Segundo o Blog da Suzano, para 

atender a produção de 1,5 milhões 

Ano Urbana 
1980 
1991 
2000 

1,254.830 
1.972.421 
3,364.070 

2010 4.147.149 63,08 2.427.640 

31,4 
40,01 
59,53 

Rural 
2.741.614 
2.957.832 
2.287,405 

63,6 
59,99 
40,47 
36,92 

TOTAL 
3,996.444 
4.930.253 
5.651.475 
6.574.789 

100 
100 
100 
100 

População residente no Estado do Maranhio-Fonle:IB6E 
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Urbana Rj'3 

A "Lei de Terras do 

Maranhão" assinada em julho de 

1969 pelo então governador José 

Sarneny, a SUDAM financiando os 

grandes pecuaristas e a grilagem 

de terras são fatores determinantes 

para este movimento migratório. 

Assim os capitalistas matam dois 

coelhos com uma única cajadada: 

tem as terras livres para o 

agronegócio e mão de obra farta e 

Obra do ramal ferroviário da Suzano 

Ao migrarem do campo 

para a cidade, os ex-camponeses 

transformam-se em assalariados. 

Quando não ficam amargando o 

mundo do desemprego, não se vê 

arrependimento nesta mudança, 

pois a vida no campo é dura e 

estagnada. Na cidade, mesmo que 

não ocorra, estão com a 

perspectiva de conseguirem 

melhores salários, estudo e 

qualidade de vida. "Melhor a 

insegurança da cidade que a falta 

de perspectiva da vida no campo." 

Ainda mais no Maranhão, onde as 

estatísticas apontam que no 

campo é onde mais se utiliza o 

trabalho em condições similares 

ao da escravidão. 

Vivemos agora uma nova 

fase do avanço do capitalismo no 

Maranhão. Assistimos completa 

mudança no cenário econômico e 

da formação social maranhense. 

Surgem em várias regiões 

do Estado empreendimentos 

patrocinados pelo capital 

às margens da BR-010 / Foto: Zé JK 

de tonelada/ano de celulose, são 

necessários 500 mil metros 

cúbicos/mês de toras de eucalipto. 

Também segundo a Suzano, nesta 

fase que envolve construção 

industrial e formação florestal, 

empregam aproximadamente 10 

mil trabalhadores 

(http://ri.suzano.com.br/static/ptb/i 

nvestimentos.asp?language=ptb) 

É um empreendimento 

capitalista que transforma 

radicalmente as relações de 

produção da região. Concentra a 

propriedade da terra, promove a 

monocultura, industrializa a 

exploração dos recursos naturais, 

acelera a degradação do meio 

ambiente e a produção é 100% 

para exportação. 

Definitivamente a região se 

integra ao mercado mundial em um 

processo iniciado pela Vale do Rio 

Doce, as Siderúrgicas em 

Açailândia e Marabá, o plantio de 

soja em vários municípios e agora 

a indústria de celulose em 

Imperatriz. 

É importante destacar que 

todos os empreendimentos são 

voltados para exportação. 

No caso da mineração na Serra 

dos Carajás e o plantio da Soja em 

vários municípios, são exportados 

in natura, procedimento típico de 

país colônia. É um verdadeiro 

processo de espoliação uma vez 

que estas commodities deveriam 

ser industrializadas aqui no Brasil. 

Temos o absurdo de exportar a 

matéria prima para produção de 

ferro e importar da China os trilhos 

que estão sendo implantados na 

linha de ferro Norte Sul. 

Com esta inserção maciça 

de capital, definitivamente a 

maioria absoluta da população tem 

como único meio de vida^a venda 

da força de trabalho. 

Inegavelmente é um meio de vida 

superior ao modo de vida isolado e 

baseado na economia de 

subsistência no campo. Mas aí, 

agora na condição de 

trabalhadores assalariados, estão 

todos submetidos às regras do 

capital, onde quem manda é o 

capitalista e ao trabalhador cabe 

apenas obedecer e suar a camisa 

trabalhando. O capitalista luta para 

sugar a mais valia do trabalhador 

como o vampiro persegue suas 

vítimas para sugar o sangue. 

Baseado em 

empreendimentos voltados 

exclusivamente para exportação, a 

economia da região está sujeita a 

qualquer sintoma de crise 

econômica a nível internacional. 

Em um ambiente de crise, 

sabemos que a primeira medida 

dos capitalistas será a demissão 

dos trabalhadores. Isto já ocorre 

com freqüência nas siderúrgicas 

de Açailândia e na atual crise da 

economia européia, milhões de 

trabalhadores vivem o inferno do 

desemprego. 

Neste cenário de 

transformações e de avanço do 

capitalismo não é hora de ficarmos 

olhando a vida pacata, mas 

estagnada do campo, com 

saudosismo.O grande avanço 

promovido pelo capitalismo é 

potencializar e coletivizar a 

produção. O câncer que deve ser 

extirpado é a exploração dos 

trabalhadores e a propriedade 

privada dos meios de produção. O 

caminho é a unidade dos 

trabalhadores na construção de 

uma sociedade socialista, rumo ao 

comunismo. 
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Acampamento Cipó Cortado: um exemplo de resistência no campo 

O Acampamento Cipó 

Cortado está localizado 

na zona rural de 

Senador La Roque, a 60 km do 

centro da cidade. O caminho para o 

acampamento é uma estrada de 

terra cheia de buracos, sem 

conservação pela prefeitura. No 

inverno, por causa das chuvas, 

aumenta a dificuldade de 

deslocamento das pessoas e da 

produção para o município. O 

transporte de passageiros é 

realizado em ônibus velhos que 

quebram toda semana por causa 

das condições precárias da estrada. 

Para entender como o 

Acampamento Cipó Cortado se 

organiza pára conquistar a terra, 

temos que entender o significado 

das ações de resistência nessa área 

de conflitos agrários. 

A luta pela posse e uso da terra 

está dentro de uma disputa de 

território entre grileiros e sem 

terras. A área está no território de 

interesse do agronegócio e dos 

grandes projetos para a região 

Tocantina. De um lado, isso provoca 

um jogo de interesses dos 

latifundiários, que querem se 

apropriar da terra. Do outro lado, 

temos a resistência dos 

camponeses para continuar no seu 

território. 

A área Cipó Cortado atualmente 

está dividida em quatro 

propriedades, localizadas nos 

municípios de Senador La Roque, 

João Lisboa e Amarante. O objetivo 

dos fazendeiros é "legalizar o grilo" 

dessas fazendas; Rolete (2.092,66 

hectares), Itaipava (3.093,40 

hectares), Cipó Cortado (2.052,71 

hectares) e Beira Rio (1.030,54 

hectares). 

A origem da resistência 

No dia 26 de novembro de 2006, 

famílias de trabalhadores sem 

terras decidiram romper a cerca do 

latifúndio e acamparam na Fazenda 

Cipó Cortado. O motivo foi a 

necessidade de ter terra para 

trabalho e moradia. 

Assim, os trabalhadores 

demarcaram a disputa por um 

território anteriormente grilado, e 

começaram um movimento de 

enfrentamento com a grilagem na 

região e o poderjudiciárlo. 

A luta por terras na região é 

I 
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Terra toara os sem terras 

antiga. No livro "Grilagem: 

corrupção em violência em terras 

do Carajás", o padre Vitor Asselin 

explica como aconteceu a limpeza 

da área Cipó Cortado pelos 

grileiros nos anos 1970. 

Em maio de 1975, foram feitas 

seis vítimas na fazenda Alvorada, 

área grilada pelo advogado Itamar 

Lourenço Ribeiro, de Goiânia. O 

massacre foi por vingança. Em 

abril do mesmo ano, tinham sido 

assassinados, naquela fazenda, o 

administrador Marco Antônio e um 

motorista. Então, um bando de 

onze jagunços foi até o lugar Cipó 

Cortado, na fazenda Alvorada, e 

matou a tiros cinco posseiros e 

feriu uma mulher na perna. O 

próprio Itamar contou esses fatos a 

amigos seus de Goiânia. Os 

criminosos ficaram com os 

cadáveres das vítimas, para que 

não fossem sepultadas, servindo 

de exemplo para os outros 

trabalhadores. 

Esse é o retrato da violência 

vivida pelos camponeses naqueles 

anos. Despejos, assassinatos dos 

posseiros - em sua maioria, 

nordestinos fugindo da seca e da 

cerca, achando que tinham 

encontrado seu lugar na terra, para 

a produção e moradia. Muitos 

perderam sua terra, sua vida, sua 

família. 

Hoje, o Acampamento Cipó 

Cortado traz de volta esse debate 

sobre a grilagem da área de terras 

públicas. No caso, a gleba Boca da 

Mata / Barreirão, que é da União 

Federal (do Governo Federal), e 

deve ser usada para a Reforma 

Agrária. 

Os trabalhadores lutam por uma 

vida digna, sem exploração 

Os sem terra que ocupam a 

Cipó Cortado não aceitam a 

Coordenação Regional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

invadir o acampamento, gerando 

uma situação permanente de 

conflito. 

A organização é o único 

caminho para chegar à vitória 

Os acampados da Cipó 

Cortado se organizam em grupos 

de dez famílias. Cada grupo tem 

uma Coordenação formada por 

um homem e uma mulher, o que é 

importante para mostrar que 

homens e mulheres são iguais em 

direitos e responsabilidades. 

A Coordenação organiza 

reuniões. Nelas, cada grupo 

discute seus problemas internos e 

busca soluções, e trata também de 

questões externas - como 

mobilizações, audiências, 

reuniões e questões ligadas à 

produção de alimentos. Nas 

reuniões, as tarefas são 

distribuídas entre o coletivo. 

A Assembléia Geral é o espaço 

mais importante das instâncias do 

acampamento, onde todas as 

Coordenações se reúnem. 

Além dela, existe a Associação. 

A Associação tem o papel de 

encaminhar questões ligadas aos 

aspectos legais e administrativos 

da comunidade, sempre a partir 

dos encaminhamentos da 

Assembléia Geral. 

O acampamento tem o 

potencial produtivo da pequena 

agricultura camponesa, como o 

arroz, milho, feijão, mandioca e 

hortaliças, que são vendidas no 

mercado municipal de Senador La 

Roque e Imperatriz. Além disso, há 

a criação de animais: galinha, 

porco e uma pequena quantidade 

de gado leiteiro para o consumo 

interno. 

Tudo isso é feito sem a ajuda do 

poder público (governo). Apesar 

de uma parte importante da 

população de Senador La Roque 

morar no campo ou viver da 

produção agrícola, não há no 

município incentivo financeiro ou 

assistência técnica à pequena 

agricultura por parte das 

instituições públicas. 

As famílias acampadas 

resistem e produzem na terra, 

mesmo com a ação dos grileiros 

da região. A organização e a 

persistência são o maior 

instrumento de sua luta rumo à 

conquista da terra. 

exploração que sofrem outros 

trabalhadores da região. 

Esses trabalhadores são 

explorados quando prestam 

serviço para outras pessoas nas 

fazendas, nas roças, pagando com 

renda, produto, dinheiro ou mão de 

obra. A exploração também 

acontece na pecuária (gado), com 

o trabalho semi-assalariado, ou 

mesmo com o uso de trabalho 

escravo. 

Nessa realidade de exploração, 

ocupar e produzir na terra é uma 

verdadeira mudança na vida dos 

trabalhadores da Cipó Cortado. Os 

trabalhadores deixam de ser objeto 

na mão dos outros, e se 

transformam em sujeitos da luta 

pela terra, construindo sua própria 

história. 

Essa organização é parte de um 

longo processo de luta: a 

resistência já dura 07 anos. A 

ocupação, organizada pelo MST, 

enfrenta adversários poderosos. 

De um lado, estão os sem terra, 

que produzem na terra alimentos 

como arroz, feijão, milho, fava, 

animais, carnes e verduras. Do 

outro lado, estão os grileiros, que 

não moram na terra e que tem 

interesse de legalizar sua grilagem 

usando o Programa Terra Legal, 

criado por uma lei do Governo 

Federal em 2011. 

A luta dos trabalhadores pela 

terra tem provocado reações 

violentas dos latifundiários grileiros 

da região. Eles sempre estiveram 

acostumados, até então, com a 

prática de grilagem, expulsando os 

camponeses das terras, usando 

documentos forjados nos cartórios. 

Além das trapaças nos cartórios, 

os grileiros sempre usam a 

violência. Isso é feito através de 

perseguições a lideranças e 

contratação de pistoleiros para 

Reforma Agrária JÁ!!! 

Não à grilagem!!! 


