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Entre os dias 23 e 24 de setembro, 

o SINASEFE realizou seu primeiro 

Encontro de Comunicação (ECOS). O 

evento reuniu, em Brasília-DF, profissi-

onais de comunicação e dirigentes de 18 

estados, representando 21 Seções Sindi-

cais. O primeiro encontro em 28 anos 

para debater a comunicação sindical foi 

apontado por profissionais da área e 

dirigentes, das seções e do sindicato 

nacional, como um marco na história da 

entidade, que deve e precisa gerar frutos. 

Reflexões, diretrizes e debates em desta-

que foram registrados na Carta do 

ECOS, disponível ao final da matéria.

Primeiro dia

Além da mesa de abertura com a 

presença de membros da Direção Nacio-

nal (Roberto Wallace, Flávio Barbosa, 

Márcia Raquel, Sérgio Roberto, Fabiano 

Faria e Paulo Reis) e da ASCOM do 

sindicato, na manhã de sábado os parti-

cipantes debateram os objetivos do 

encontro e os desafios da comunicação 

sindical, com as explanações de Luciano 

Faria (Sinasefe IFSC) e Cláudia Costa 

(CSP-Conlutas).O jornalista Luciano 

Faria, disse que o acontecimento merece 

ser comemorado e que o desafio de 

transformar as relações e colaborações 

entre as seções sindicais no campo da 

comunicação "está lançado".

O profissional, que integrou a 

mesa de debates da manhã do sábado 

(23) no 1° ECOS disse que é preciso 

também investir nas coberturas bem 

trabalhadas de questões locais, que 

podem ser a chave para questões muito 

maiores. "Às vezes a pauta está na nossa 

frente e a gente não consegue enxergar", 

disse.

A jornalista Cláudia Costa, da 

CSP-Conlutas (Central Sindical e Popu-

lar), saudou a iniciativa e destacou a sua 

importância. "Primeiro encontro em 28 

anos pode-se dizer que é uma conquis-

ta", afirmou. "O desafio que está posto 

aqui é como potencializarmos a comuni-

cação com os trabalhadores", disse. Cláu-

dia também defendeu o investimento na 

reportagem bem apurada e de preferên-

cia tendo como protagonistas atores 

quase sempre sem voz. Mas ressaltou 

que esse trabalho não pode estar desas-

sociado da atuação política e sindical. "A 

comunicação cumpre este papel estraté-

gico, mas não resolve sozinha, nós 

somos uma ferramenta", pontuou.

A primeira mesa de debate con-

tou ainda com a participação dos jorna-

listas Mário Júnior e Monalisa Resende. 

Ambos destacaram o esforço para a rea-

lização do primeiro encontro e a impor-

tância de que isso tenha continuidade, 

tanto nas propostas de planejamento e 

atuação saídas da atividade, como na 

realização de novos e periódicos encon-

tros.

Todos os palestrantes destacaram 

o potencial da imprensa sindical, a 

necessidade de se desenvolver e estudar 

as variadas plataformas de mídias, inte-

ragindo-as, e o papel cumprido pela 

comunicação alternativa ao desmascarar 

a farsa do discurso do governo federal e 

dos meios de comunicação empresariais 

com relação à reforma da Previdência e 

demais projetos em curso.

Na tarde do primeiro dia do 

encontro, representantes da comunica-

ção nas seções sindicais fizeram breves 

relatos da experiência de cada uma delas 

e da estrutura e veículos de comunicação 

que possuem. Em vários momentos, 

profissionais reivindicaram maior 

investimento na área e melhores condi-

ções de trabalho.

Segundo dia

O segundo dia do 1° Encontro de 

Comunicação do SINASEFE - ECOS 

teve início com debate sobre Comunica-

ção Sindical: Desafios, Meios e Direitos, 

com a jornalista Renata Maffezoli, 

diretora do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Distrito Federal 

(SJPDF). No período da tarde, os partici-

pantes do encontro discutiram o plano de 

ação e diretrizes da comunicação do 

SINASEFE. 

Com informações da ASCOM SINASEFE DN

CAPACITAÇÃO

O SINAL

À dir., Encontro debateu frentes de atuação da comunicação sindical . À esq., jornalista do SINASEFE IFMG, César Diab, participou das atividades e 
teve espaço para apresentar os trabalhos de comunicação realizados para a entidade (Fotos: Assessoria de Comunicação do SINASEFE DN)
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Comissão eleitoral empossa nova Diretoria e Conselho 
Fiscal do SINASEFE IFMG para o biênio 2017-2019

Na tarde do dia 4 de outubro, 
no auditório do prédio da administra-
ção do IFMG campus Ouro Preto, foi 
dada posse à nova Diretoria do 
SINASEFE IFMG. A chapa “Juntxs 
não nos Kahlaremos” foi eleita por 
169 votos para o mandato 2017-2019. 

O presidente da Comissão Elei-
toral que coordenou os trabalhos da 
votação, Alessander Thomaz, deu 
início às atividades da assembleia de 
posse fazendo a leitura da ata de pro-
clamação dos resultados das eleições. 
Logo em seguida, cada membro da 

chapa eleita foi à mesa assinar o 
termo de posse.  Ao todo 190 sindica-
lizados compareceram às urnas no 
dia 28/09. A eleição foi chapa única e 
não houve qualquer impugnação da 
apuração dos votos e do resultado das 
eleições. 

 Durante as falas, o secretário 
de pessoal docente Daniel Neri agra-
deceu em nome da chapa os 169 votos 
de confiança e destacou o compro-
misso do diálogo entre a Diretoria 
que assume e a base do SINASEFE 
IFMG.  “Esperamos oferecer à base a 

nossa disponibilidade e ao mesmo 
tempo vamos contar com a participa-
ção dos servidores”, afirmou.   Dani-
el sublinhou também que o momento 
atual pede por união entre os traba-
lhadores para barrar a avalanche de 
retrocessos contra a educação públi-
ca, gratuita e de qualidade. ‘‘Nós esta-
mos passando por momentos sérios 
em nosso país e graves questões orça-
mentárias que vêm do governo fede-
ral e para as reitorias. E estamos 
vendo vários reitores reproduzindo o 
discurso do governo. Um discurso do 

COMUNIDADE

Novos Diretores do SINASEFE IFMG. Da esq. para dir.: Jeanne Cristina Sampaio Botelho; Bruno Ferreira de Jesus; 
Laura Fernanda Rodrigues da Rocha; Ricardo Eugênio Ferreira; Simone Fernandes de Melo; Daniel da Mota Neri; 
Regina Alves; Gabriel Teixeira Levenhagen; Elke Streit de Oliveira e Luana Batista Demarchi dos Santos. (Foto: 
César Diab). 



desmonte e da fragilização do ensino 
público”, acrescentou. “Não adianta 
nós termos uma chapa forte, com 
pessoas unidas e com disposição, se 
não tivermos o apoio da base para 
lutar contra essas imposturas”, disse. 

Jeanne Botelho, representante 
do campus Congonhas, alertou sobre 
o papel fundamental da entidade na 
luta intransigente pelos direitos dos 
servidores públicos em educação e 
acrescentou a importância da tarefa 
de mobilizar a base em todos os 
campi do IFMG. “Temos que nos unir 
em torno da nossa luta, pois nós 
enquanto servidores públicos esta-
mos sofrendo ataques por vários 
lados. O grande desafio vai ser mobi-
lizar todo mundo (…). A minha pro-
posta é que sejamos agentes multipli-
cadores de luta para que, de campus 
em campus, todos saiam à luta por-
que, realmente, a situação atual é 
muito preocupante”, sublinhou. Mau-
rício Guimarães que deixa a coorde-
nação da entidade desejou muita luta 
e sucesso à nova diretoria e lembrou 
os inúmeros ataques à categoria do 
serviço público bem como o projeto 
de desmonte do Estado brasileiro que 
avança na capital federal. Por fim, 
Alessander Thomaz encerrou a 
assembleia de posse agradecendo a 
presença de todos os trabalhadores e 
trabalhadoras.

O SINAL OUTUBRO DE 2017

Jeanne Botelho, representante do campus Congonhas. 
(Foto: César Diab)

Secretário de pessoal docente, Daniel Neri 
(Foto: César Diab)

Gabriel  Levenhagem tomou posse como 
coordenador geral juntamente com Laura Rocha.

A composição da nova Dire-
toria do SINASEFE IFMG ficou 
da seguinte maneira: 
Coordenação Geral: Laura Fer-
nanda Rodrigues da Rocha (Ouro 
Preto) e Gabriel Teixeira Levenha-
gen Clébicar (Ouro Preto); Secre-
taria Geral: Simone Fernandes de 
Melo (Ouro Preto); Tesouraria 
Geral: Regina Raimunda Alves 
Vilaça (Ouro Preto); Tesouraria 
Adjunta: Martha Santiago Lopes 
(Ouro Preto); Secretaria de Assun-
tos Legislativos e Jurídicos: Elke 
Streit de Oliveira (Betim); Secreta-
ria de Formação Política e Sindi-
cal: Ricardo Eugênio Ferreira 
(Ouro Preto); Secretaria de Pesso-
al Docente: Daniel da Mota Neri 
(Ouro Preto); Secretaria de Pesso-
al Técnico-Administrativo: José 
Luiz Papa (Ouro Preto); Secreta-
ria de Pessoal Aposentado: Bruno 
Ferreira de Jesus (Ouro Preto); 
Secretaria de Comunicação: 
Luana Batista Demarchi dos San-
tos (Ouro Preto); Coordenação 
Local Campus Formiga: Flávio 
Nasser Drumond; Coordenação 
Local Campus Congonhas: Jeanne 
Cristina Sampaio Botelho. 
 O conselho fiscal eleito é 
composto por Herculano dos San-
tos; Geovani José da Silva e Elcy 
Loredo Bittencourt.Luana Batista Demarchi, secretária de 

comunicação. (Foto: César Diab)

ACESSE:

E VEJA OS VÍDEOS
DA POSSE DA 
DIRETORIA DO
SINASEFE IFMG

goo.gl/5yACHo

Nova Diretoria se reuniu logo após a assembleia de posse para definir as próximas ações (Foto: César Diab).
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A Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou na 

quarta-feira (4) regras para a demissão 

de servidor público estável por “insufi-

ciência de desempenho”, aplicáveis a 

todos os Poderes, nos níveis federal, 

estadual e municipal.

A regulamentação tem por base o 

substitutivo apresentado pelo relator, 

senador Lasier Martins (PSD-RS), a 

projeto de lei (PLS 116/2017 – Comple-

mentar) da senadora Maria do Carmo 

Alves (DEM-SE). A matéria ainda pas-

sará por três comissões, a começar pela 

Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Debate de quase duas horas ante-

cedeu a votação, encerrada com nove 

votos favoráveis à proposta e quatro 

contrários. Pelo texto, o desempenho 

funcional dos servidores deverá ser 

apurado anualmente por uma comissão 

avaliadora e levar em conta, entre outros 

fatores, a produtividade e a qualidade do 

serviço. Fatores de avaliação

De acordo com o substitutivo, a 

apuração do desempenho do funciona-

lismo deverá ser feita entre 1º de maio 

de um ano e 30 de abril do ano seguinte. 

Produtividade e qualidade serão os fato-

res avaliativos fixos, associados a outros 

cinco fatores variáveis, escolhidos em 

função das principais atividades exerci-

das pelo servidor no período. Estão 

listados, entre outros, “inovação, res-

ponsabilidade, capacidade de iniciativa, 

foco no usuário/cidadão”.

Demissão

A possibilidade de demissão 

estará configurada, segundo o substitu-

tivo, quando o servidor público estável 

obtiver conceito N (não atendimento) 

nas duas últimas avaliações ou não 

alcançar o conceito P (atendimento 

parcial) na média tirada nas cinco últi-

mas avaliações. Quem discordar do 

conceito atribuído ao seu desempenho 

funcional poderá pedir reconsideração 

ao setor de recurso humanos dentro de 

dez dias de sua divulgação. A resposta 

terá de ser dada no mesmo prazo. Tam-

bém caberá recurso da decisão que 

negar, total ou parcialmente, o pedido 

de reconsideração. Mas essa a possibili-

dade só será aberta ao servidor que tiver 

recebido conceito P ou N. O órgão de 

recursos humanos terá 15 dias, prorro-

gáveis por igual período, para decidir 

sobre o recurso.

O senador Randolfe Rodrigues 

apresentou voto em separado pela rejei-

ção. Justificou que sua divergência não 

se fundamentava na “defesa cega” de 

supostos privilégios dos servidores, 

esse um discurso de defensores do Esta-

do mínimo e do desmonte das políticas 

públicas. Segundo ele, a proposta ainda 

motiva dúvidas tanto técnicas quando a 

respeito de seus objetivos.

RETROCESSOS

OUTUBRO DE 2017

O projeto foi aprovado na CCJ e ainda passará por mais três comissões. Caso aprovado, as regras para a demissão do 
servidor público estável por insuficiência de desempenho serão aplicáveis a todos os Poderes, nos níveis federal, esta-
dual e municipal - com informações da Agência Senado Notícias

Secretário do SINASEFE IFMG participa da assembleia 
dos TAE’s da UFOP

O Secretário de For-
mação Política e Sindical do 
SINASEFE IFMG, Ricardo 
Eugênio, participou na 
manhã desta terça-feira (10) 
da assembleia geral do 
ASSUFOP, no Centro de 
Convergência em Ouro 
Preto. O presidente do 
ASSUFOP, Sérgio Neves, 
convidou Ricardo Eugênio 
para uma fala durante a 

assembleia. Ricardo saudou 
os presentes e frisou a 
importância da união dos 
trabalhadores para enfrentar 
o desmonte desenfreado do 
Estado brasileiro causado 
pe lo  (des )gove rno  de 
Michel Temer, financiado 
pela degenerada elite brasi-
leira e apoiado pelos políti-
cos corruptos de Brasília.

 (Foto: Pedro França/Agência Senado).



O SINAL JULHO DE 2017O SINAL OUTUBRO DE 2017

ANÁLISE

A Reforma Trabalhista represen-

ta para a classe trabalhadora brasileira 

um gigantesco retrocesso. Mas, no que 

se refere às mulheres, que já ocupam 

posições, remunerações, status e garan-

tias inferiores as dos homens, no merca-

do de trabalho, essa Lei patenteia um 

dos ataques mais cruéis que as trabalha-

doras terão de amargar. Em linhas gera-

is, trataremos aqui em quais pontos 

especificamente as mulheres terão seus 

direitos reduzidos ou eliminados, com a 

implementação da Lei que altera as 

regras jurídicas, no mundo do trabalho.  

Importante destacar ainda que neste 

artigo, para falar da Reforma Trabalhis-

ta, usarei o termo “contra-reforma”, por 

entender que não se trata de uma norma 

jurídica que visa reformar, para trazer 

melhorias à legislação trabalhista, mas, 

contrariamente, apropriando-me da 

conceituação da professora da Escola de 

Serviço Social, da Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro (UFRJ), Sara Gra-

nemann, trata-se de um conjunto de 

“alterações regressivas nos direitos do 

mundo do trabalho. As contra-reformas, 

em geral, alteram os marcos legais – 

rebaixados – já alcançados em determi-

nado momento pela luta de classe em 

um dado país.” 

O Projeto de Lei da contra-

reforma trabalhista - PL 6787/2016, de 

autoria do Executivo Federal - na figura 

do temeroso Michel Temer - apresenta-

do em 23 de dezembro de 2016, alterou 

em diversos pontos o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 

6.019, de 3 de janeiro de 1974. A pro-

posta foi votada na Câmara dos Deputa-

dos e aprovada, em 27 de abril de 2017, 

com 296 votos a favor, 177 contrários e 

nenhuma abstenção. Na tramitação 

entre as casas do legislativo federal, o 

Projeto chegou ao Senado como PLC 

38/2017, sendo aprovado também 

naquele plenário, em 11 de julho de 

2017, com 50 votos favoráveis, 26 con-

trários e 01 abstenção, sob a relatoria do 

senador Romero Jucá (PMDR/RR). 

Encerrada a tramitação, e sendo aprova-

da em ambas as casas, a contra-reforma 

trabalhista foi sancionada pelo presi-

dente da república, Michel Temer, em 

13 de julho de 2017, como Lei 

n°13.467.

Ao terminar a leitura de seu pare-

cer em plenário, o relator da proposta na 

Câmara, deputado Rogério Marinho 

(PSDB/RN), afirmou que “a reforma 

trabalhista dá mais segurança jurídica às 

relações de trabalho e moderniza uma 

legislação que já tem 70 anos, sem tirar 

direitos trabalhistas”. Mas o que se cons-

tata, de fato, é que sob o falacioso dis-

curso de “modernização”, o que o 

governo ambiciona com a contra-

reforma é a continuidade da implemen-

tação de uma agenda de destruição de 

direitos da classe trabalhadora, promo-

vendo um brutal desmonte da legislação 

que protegia, até então, o trabalhador 

em suas relações contratuais de traba-

lho. 

Todo este processo de destruição 

de garantias e direitos, conquistados ao 

longo dos anos pela luta organizada da 

classe trabalhadora, faz parte de um 

projeto político-econômico do capita-

lismo em crise que, seguindo as tendên-

cias internacionais, pretende “refor-

mar” o Estado brasileiro, vislumbrando, 

sobretudo, salvar a burguesia desta cri-

se. Portanto, a agenda política de Estado 

tem sido conduzida sob a perspectiva do 

ajuste fiscal, promovendo privatização 

de empresas públicas, fortalecimento 

dos capitais nacionais e internacionais, 

e a completa destruição da política de 

proteção social e trabalhista. Sendo 

assim, devemos compreender as contra-

reformas como parte de um processo 

conjuntural e histórico, que se concreti-

za através de uma ferrenha disputa pelo 

fundo público do país. Neste processo, 

os capitais acabam por se apropriar da 

verba pública, transferindo orçamento 

do Estado, para salvaguardar os interes-

ses da burguesia em crise, e, conseqüen-

temente, reduzindo o papel estatal no 

que tange à garantia de direitos e políti-

cas sociais. Sendo assim, a contra-

reforma trabalhista insere-se neste con-

texto de retirada de direitos, atingindo 

as mulheres trabalhadoras de forma 

ainda mais brutal em, no mínimo, cinco 

pontos que detalharemos abaixo. 

1) Amamentação: 
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A Reforma 
Trabalhista é 

machista.
Entenda por quê.

por Estelamaris da 
Cunha Borges¹
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 ¹Assistente Social do Instituto Federal de Minas Gerais, graduada em 2003, pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Atualmente, aluna matriculada 

no Programa de Pós Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

 ²Fonte: GRANEMANN, Sara. Necessidades da Acumulação Capitalista. Revista Inscrita, Brasília, Ano VI, nº IX, p.29-32, 2004.

 ³Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm

Dispõe sobre o Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas, e dá outras Providências, disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6019.htm

Disponível em: http://legis.senado.leg.br/legislacao/DetalhaSigen.action?id=17728053

 Por exemplo, em uma escola, onde o objetivo final é a garantia do processo ensino-aprendizagem , é considerada atividade fim toda tarefa ligada a este processo, 

realizada pelo professores. As atividades meios seriam aquelas que viabilizam a atividade fim acontecer, como a limpeza e a segurança patrimonial da escola.     

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13429.htm

 Fonte: VÁZQUEZ, Adolfo S. Ética e Política. In: BORON, Atílio A. (org.). Filosofia Política Contemporânea: controvérsias sobre civilização, império e 

cidadania. São Paulo, CLACSO, 2006, p. 297-306z
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A nova lei trabalhista possibilita 

que trabalhadoras gestantes e lactantes 

possam trabalhar em áreas insalubres 

(em graus médios ou mínimo), desde 

que autorizadas por atestado médico. 

Além disso, o artigo 396 da CLT garan-

tia a mulher o direito a dois períodos de 

descanso especiais, de 30 minutos cada, 

para amamentar o filho, durante os seis 

primeiros meses de vida do bebê. Com a 

nova legislação, tendo em vista que 

passa a valer o “negociado sobre o legis-

lado”, mediante um acordo com o 

patrão – que pode ser feito, inclusive, 

sem a presença do sindicato, as partes 

poderão redefinir acerca desses horári-

os, tornando-o mais “flexível”.

2) Serviço extraordinário da 

mulher

O projeto de lei, sancionado pelo 

presidente da república, revoga o art. 

384 da CLT. Esse artigo, apesar de 

pouco conhecido, determinava à traba-

lhadora 15 minutos de descanso obriga-

tório, antes de iniciar o horário de servi-

ço extraordinário- a chamada hora-

extra. O intervalo se justificava com 

base no argumento de que as mulheres 

possuem maior desgaste físico e, por-

tanto, maior necessidade de repouso.

3) Aumento da carga horária x 

dupla jornada de trabalho

A contra-reforma trabalhista 

possibilita a extensão da jornada para 

além de 10 horas diárias (sendo oito 

normais e as demais extras), observado 

o limite semanal de 44 horas. Esse tipo 

de negociação pode se dar por acordo 

individual, convenção coletiva ou acor-

do coletivo de trabalho. A jornada de 

trabalho, prevista e limitada pela Cons-

tituição Federal em 8 horas diárias e 44 

horas semanais, sob a nova lei passa a 

ter, como única limitação, o total de 220 

horas por mês, o que acarretará, inevita-

velmente, em prolongamento das jorna-

das de trabalho.

O destaque que deve ser dado 

aqui diz respeito aos efeitos do prolon-

gamento da jornada de trabalho para as 

mulheres, uma vez que a maioria delas 

mantém dupla ou até tripla jornadas, 

devido ao trabalho doméstico e aos cui-

dados com a família que, inevitavel-

mente, ainda recaem sobre responsabi-

lidade da mulher.

4) Terceirização

Com a nova lei trabalhista, está 

dada a consolidação da terceirização 

irrestrita também para “atividades fim”. 

Até antes da aprovação da lei, em julho 

deste ano, a terceirização poderia acon-

tecer apenas para as “atividades meio”, 

ou seja, apenas nas tarefas que não fos-

sem consideradas como “tarefas fim” da 

instituição contratante.  A contra-

reforma trabalhista garantiu que tais 

instituições tenham toda sua mão de 

obra contratada via terceirização e/ou 

(até) quarteirização, eximindo-a da 

tomada direta de responsabilidade sobre 

os contratos feitos, bem como fragili-

zando ainda mais os vínculos trabalhis-

tas.  Para as mulheres, especificamente, 

que já são hoje a maioria nas empresas 

terceirizadas, a realidade das contrata-

ções, em condições de subemprego, 

serão práticas ainda mais presentes.

5) Desemprego: contratos tem-

porários e demissão

A L e i  d a  Te r c e i r i z a ç ã o 

(13.429/17) , sancionada em março, já 

havia alterado as regras do tempo máxi-

mo de contratação, de 90 dias para 180 

dias, consecutivos ou não. A atual legis-

lação trabalhista permite a ampliação 

desse prazo inicial por até mais 90 dias, 

possibilitando, ainda mais, que os con-

tratos sejam feitos de forma temporária 

e segundo o interesse do empregador, ao 

mesmo tempo em que enfraquece o 

vínculo de contratação para o trabalha-

dor. Aliado a isto, as demissões, para os 

trabalhadores com contratos temporári-

os ou não, se colocam como uma opção 

muito menos onerosa e possível, já que 

pela nova lei trabalhista, o contrato de 

trabalho poderá ser extinto de comum 

acordo, com pagamento de metade do 

aviso prévio e metade da multa de 40% 

sobre o saldo do FGTS, sem direito ao 

seguro desemprego. Tendo em vista que 

são as mulheres as mais vulneráveis no 

mundo do trabalho, estando em situação 

de maior precarização de seus vínculos 

trabalhistas, estarão muito mais suscetí-

veis aos contratos temporários, as 

demissões e ao desemprego.Por isso 

que, no contexto das contra-reformas, 

especialmente aqui, da contra-reforma 

trabalhista, faz-se urgente a organização 

da classe trabalhadora, organização esta 

que insira, sobretudo, as mulheres tra-

balhadoras neste processo de resistên-

cia, como protagonistas das lutas a 

serem travadas, na tentativa de, segundo 

Vázquez “construir uma alternativa 

política ao injusto mundo do capitalis-

mo neoliberal.”
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