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RESUMO 

Titulo: UM MOVIMENTO SINDICAL "DE RA^A" NA BAHIA 
As peculiahdades da agao do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza do Estado da Bahia -
Sindlimp/BA 

Esta dissertacao objetiva compreender o papel assumido pela incorporacao de novas 
linguagens de mobilizacao politica, nao tradicionais na pauta sindical, no fortalecimento dos 
sindicatos brasileiros. Busca atraves de uma analise da trajetoria e das conquistas do 
Sindlimp/BA, identificar a incorpora^o de uma nova linguagem sindical, que ressalta elementos 
etnicos de valorizacao do ser negro, e analisar as suas reais potencialidades como instrumento de 
mobilizacao que dialoga com as novas identidades encontradas entre os componentes da classe 
que vive do trabalho. 

O Movimento Sindical enfrenta uma forte crise de carater estrutural, percebida pelo 
refluxo na sua organizacao. Este pode ser medido por varios indicadores: diminuicao no numero 
de sindicalizados, diminui9ao das greves, mudan9a das pautas sindicais, mais voltadas para a 
defesa do emprego, e na propria mudan9a do discurso sindical. 

Esta crise e fruto de uma conjun9ao de fatores, em especial a crise do fordismo, que 
impos aos trabalhadores derrotas significativas no campo dos direitos trabalhistas e no proprio 
campo da sociabilidade e identidade operaria. Para Bihr (1998)1 esta crise, e a crise de um 
modelo especifico do MS, intitulada pelo autor como o sindicalismo de inspiracao Social 
Democrata, que congregaria, tanto os reformistas no sentido comum da palavra, como os 
sindicatos leninistas. Estes, afetados por uma excessiva "fetichizacao do Estado" passam a 
encontrar dificuldades em organizar suas categorias para novas demandas impostas pela 
Globaliza9ao e pelo Neoliberalismo, movimentos que unidos a Reestrutura9ao Produtiva sao os 
principais responsaveis pelo atual quadro de refluxo. 

Embora num quadro de crise estrutural, alguns sindicatos, entre eles o Sindlimp/Ba, tern 
alcan9ado graus significativos de (re)mobiIiza9ao das suas categorias, a partir da incorpora9ao de 
novas pautas politicas, antes relegadas a a9ao dos partidos. Estas novas pautas tern gerado novos 
quadros identitarios, facilitando a mobiliza9ao dos trabalhadores. 

O Sindlimp/BA, atraves de uma acao politica que aponta as mazelas do racismo na Bahia, 
tern gerado na sua categoria (de grande maioria negra) uma maior identificacao com as a9oes do 
Sindicato, o fortalecendo em contrapartida. 

Assim, verificaremos se a incorpora9ao desta nova linguagem anti-racista pode ser 
considerada como a9§o alternativa e eficiente de mobiliza9ao sindical. 

Palavras chaves: Sindicalismo - Emicidade - Mobiliza9ao 

BIIIR. Alain. Da Grande Noite a Alternativa: O movimento operario europeu em crise. S3o Paulo, Boitempo, 
1998. 



ABSTRACT 

Title: A LABOR UNION MOVEMENT OF "RACIAL OVERTONES" IN BAHIA 
Peculiarities of the activities of the Street Cleaners and Garbage Collectors Trade Union of the 
State of Bahia - Sindilimp / Bahia 

This dissertation aims to understand the role played by the incorporation of new language of 
political mobilization, alien to traditional labor union agendas, in an effort to strengthen 
Brazilian trade unions. It attempts to identify, by an analysis of the course of actions and of 
gains obtained through such actions on the part of Sindilimp/BA, the incorporation of a new 
trade union language emphasizing ethnic elements of valorization of being black, and analyze 
the true potential of such language as an instrument of mobilization capable of holding dialogue 
with the new identities to be found among members of the class who work for a living. 

The Trade Union Movement faces a severe crisis of structural character, which can be 
perceived by the reflux operating in its midst: decrease in the number of unionized members, 
decrease in the number of strikes, changes in the nature of the unions' claims, directed more 
toward guaranteeing employment and changing the line of speech of the trade unions itself 

This crisis is the result of a conjunction of factors, in particular the crisis of Fordism, which 
imposed upon the workers significant losses in the field of labor rights and in the very field 
itself of sociability and worker identity. To Bihr (1998)' this is a crisis of a particular model of 
Trade Union Movement, identified by the author as a movement of Social Democratic 
inspiration, which congregates both the reformists, in the usual sense of the word, and the 
Leninist trade unions. The latter, affected by an excessive "fetishism of the State", begin to 
encounter difficulties in organizing their trade categories for new demands aimed at countering 
impositions brought about by Globalization and Neoliberalization, movements which together 
with that of Productive Restmcturing, bear the main responsibility for the present state of reflux 
witnessed in the midst of Trade Unions. 

Notwithstanding such a framework of structural crisis, some trade unions, among them the 
Sindlimp/BA, have managed to attain significant degree of remobilization of their trade 
categories by incorporating new political agendas until now consigned to the realm of political 
parties. These new agendas have spawned new sets of group identity, thus facilitating the 
mobilization of workers. 

Sindilimp/BA, through political actions that reveal the sore spots of racial prejudice 
in Bahia, has generated in its trade category (where the majority of members are black) greater 
identity with the actions of the Trade Union, which in turn has resulted in its strengthening. 

Thus, we will verify whether the incorporation of this new anti-racist language may be 
considered an efficient alternative action of trade union mobilization. 

Key words: Trade Union - Ethnicity - Mobilization 

RTHR, Alain. Da Grande Naite a Alternativa: O movimento operario europeu em crise. Sao Paulo, Roitempo, 1998 
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I N T R O D U C A O 

"As pessoas que vencem neste mundo sao as que procuram as 
circunstdncias de queprecisam e, quando nao as encontram, as 

ciiam " 
Bernard Shaw 

"PREFEITA CHORA MAS PAGA: 
Os trabalhadores da Limpurb ja se preparam para aguentar mais uma choradeira da 
prefeita Lidice da Mata. Ta na hora de pagar a gratiflcagao da operaijao carnaval. 
Mas vamos a luta, ela chora. mas acaba entendendo que a limpeza publica esta 
em primeiro piano. 
Vamos discutir os valores e os criterios de participacao."1 

Esta materia publicada no boletim mensal do Sindilimp/BA, embora bastante curta, 

consegue sintetizar num so paragrafo, alguma das marcas da acao do sindicato num 

primeiro momento importante da sua histona, densamente analisada neste trabalho. 

Verifica-se a combinacao de tres significativos elementos: 1°, a disposicao e aposta do 

Sindlimp/Ba no confronto direto atraves da mobilizacao da sua categoria, expresso no 

termo: "Vamos a luta", 2, a predisposicao ao dialogo da prefeita Lidice da Mata (neste 

caso especifico, o que ira se transformar ao avesso na gestao seguinte) durante a sua gestao 

a frente da Prefeitura Municipal de Salvador, ja que sempre "ela chora, mas acaba 

entendendo", e a importancia, diriamos ate a "centralidade", do lixo no ambito municipal, 

no qual normalmente a "limpeza publica esta em primeiro piano". 

A nossa analise vai, durante todo o tempo, procurar entender a inter-relacao 

puricausal destes tres elementos: a luta sindical peculiar (uma mistura de lutas tipicamente 

sindicais (salariais) e lutas anti-racistas) do Sindilimp; a relacao entre movimento social e 

poder publico municipal (em dois momentos em especial: a gestao Lidice da Mata (1993-

1996) e a gestao de Antonio Lnbassahy (1997-2000)); e a importancia socio-economica, da 

1 Boletim o Vassourao, numero 74 de Janeiro de 1996. 
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categoria dos trabalhadores em limpeza em um sistema metropolitano e capitalista. A partir 

da analise relacional destes tres elementos e que buscarei entender o grau e a importancia 

das conquistas alcancadas pelos trabalhadores em Limpeza da Bahia2, em especial os 

funcionarios da Limpurb, atraves da acao do seu sindicato e, principalmente, das maneiras 

particulares de acao sindical realizadas por este sindicato. Provando a importancia de cada 

elemento, citado acima, isoladamente, buscaremos incidir qual a sintese surgida a partir do 

choque dialetico entre os mesmos. 

Vale ressaltar que a negociacao/confronto entre trabalhadores, patronato e Estado 

podem assumir historicamente diversas formas distintas. A formacao social/regional do 

espaco e sociedade na qual desenrolam-se as contradicoes; a experiencia (tomando 

emprestado um conceito thompsoniano) e a trajetoria de cada ator social envolvido; e a 

estrutura social regulatoria, todos influem decisivamente nos resultados obtidos e, portanto, 

precisam ser entendidos em sua relacao dialetica, e nao de forma maniqueista, como se 

houvessem sempre dois lados estanques que nao se completam na diversidade. 

Essa tendencia em absolutizar as relacoes sociais, como simples reflexos dos 

antagonismos entre as classe sociais, ainda e verificada, de forma dispersa, na sociologia 

contemporanea. E, em relacao ao movimento sindical (objeto central da minha analise) e os 

movimentos sociais em geral, esta postura se reflete na predeterminacao, muitas vezes 

academicista, de que, no advento de uma crise, todos os sindicatos estao em crise, e se ha 

um boom, nao se admite que um, seja la onde esteja e influenciado por quais condicoes, 

possa estar experimentando um momento de refluxo. 

Mesmo considerando a existencia de uma crise geral no movimento sindical, 

resultado de alteracoes na base estrutural, como por exemplo, a implementacao da 

Trabalhadores em Asseio. Conservacao, Limpeza Publica e controle de Pragas do Estado da Bahia. 
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Reestruturacao Produtiva, e de mudan9as conjunturais, como o fortalecimento do 

Neoliberalismo no mundo, alguns autores ousam fugir da postura derrotista e, entendendo 

que nem tudo deve ser generalizado, buscam apontar possiveis saidas a essa crise. 

Alain Bihr (1998) e um destes que, mesmo sendo acusado de "pobre ingdnuo 

otimista", busca entender quais as origens da crise e apontar novas formas de luta e 

identidade para o movimento sindical. Impregnado dos conceitos gramscianos de 

Hegemonia e Sociedade Civil, Bihr, rompendo radicalmente com o conceito Ieninista de 

sindicalismo4, aponta saidas para a crise de representatividade e mobiliza9ao dos sindicatos, 

que passam pela incorporacao de outras lutas sociais e politicas, imediatas e estrategicas, 

antes reservadas aos partidos politicos. Alem disso, busca atraves de novas praticas e do 

senso de oportunidade, alcan9ar melhorias nao so salariais, mas tambem de sociabilidade, 

visando construir, atraves da luta cotidiana uma consciencia critica anti-capitalista entre os 

trabalhadores. 

E partindo destas inovadoras ideias que buscarei, atraves desta pesquisa para obten9ao 

de titulo de mestre em Sociologia, compreender as conquistas alcan9adas pelo Sindilimp/Ba 

e as formas de a9ao sindical proprias deste sindicato, valorizando a compreensao do poder 

mobilizador do uso de signos etnicos entre os trabalhadores em limpeza, majoritariamente 

negros. 

Vale ressaltar que a analise deste fenomeno mostra-se mais que atual, em decorrencia 

de uma serie de transforma95es verificadas no mundo do trabalho. O mercado fraciona e 

seleciona os trabalhadores atraves de uma serie de categorias, que podem ser 

3 Alain Bihr, filosofo franccs, autor do Livro "Da Grande noitc a Alternativa" - Sao Paulo, Boitcmpo, 1998. 
4 De acordo com o pensamento Ieninista os sindicatos sao "correias de transmissao" do pensamento do partido 
comunista, vanguarda absoluta da revolucao, e, portanto devem apenas desenvoh'er lutas parciais, de carater 
economico, buscando pequenas melhorias e o acirramento das contradicoes, para que sejam criadas as 
condicoes para a a9ao do partido. 
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cornplementatcs ou nicSiiio excludentes. A T3.en, e scm duvida um elemento diferenciador 

no mercado de trabalho do mundo atual, como verifica Mary Castro (1996): 

O mercado mais integrado ao global com maior probabilidade se utiliza da 
competi9ao entre os trabalhadores e por criterios como quaiifica^ao quaiidade e 
produtividade se camuflam preconcertos, fragrnenta-se a classe, em hostilidades, 
como tambem se acirra exciusoes. Novas exciusoes se somam as estruturais com os 
novos processos do trabalho. Com a reconversao industrial, os setores modemizados 
da economia sao aitamente seietivos, poucos trabalhadores sao seiecionados. No 
mercado aumentaria a heterogeneidade e a polarizacao, combinando -se velhas e 
novas formas de expiora9ao da fonpa de trabalho e uso de categorias identitarias 
marcadas por assimetrias e discrirnina9oes por conta nao so da economia politica, 
mas tambem de logos da culture.5 

Em nosso entendimento as iniciativas politicas que dialogam com estas identidades 

particulares possuem relevancia na atual situa9ao de crise de paradigmas do movimento 

sindical. Demonstraremos a presen9a complementar desta inova9ao na a9ao do Sindicato 

dos Trabalhadores em Limpeza da Bahia - Sindilimp/BA. 

5 CASTRO, M. Raca, Genero e Sindicato em Tempos de Globalizacao In: Cadernos do CEAS. N 166, dezembro 
1996—p36-51 
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P E R S P E C T I V A S M E T O D O L O G I C A S 

Entendemos aqui metodologia cientifica enquanto um conjunto de procedimentos 

epistemologicos, teoricos, morfologicos e tecnicos que possam ser apropriados pelo 

pesquisador no desenvolvimento da pesquisa. Ao nosso ver so se pode alcancar um 

conhecimento verdadeiramente cientifico1, se forem seguidas regras de uma metodologia 

verdadeiramente cientifica. 

"O objeto da metodologia, que e uma praxiologica da producao dos objetos 
cientificos, e o de esclarecer a unidade subjacente a uma multiplicidade de 
procedimentos cientificos particulares, ela ajuda a desimpedir os caminhos da 
pratica concreta da pesquisa dos obstaculos que esta encontra. Ela nao pretende 
refletir a progressao concreta de cada pesquisa particular, pois esta e 
eminentemente variavel, mas quer se pensar em sua propria progressao em suas 
relacoes com os procedimentos concretos da pratica cientifica".(Bruyne, 1991. pp. 
27). 

Desta forma, concluimos que a metodologia alem de orientar a pratica cientifica e 

de fornecer elementos para a analise desta pratica, busca tambem a construcao de uma 

unidade dos metodos particulares aplicados a ciencia, tendo com objetivo facilitar e dar 

coerencia ao desempenho pratico do pesquisador. 

Outro problema que aflora no cotidiano da pratica cientifica diz respeito a validade 

do procedimento metodologico em questao, em especial se levarmos em conta a 

diversidade de procedimentos/metodos aplicados as Ciencias Sociais contemporaneamente. 

Trancados ao limite imposto pelo "objeto construido", o temor de que diversos metodos 

levem a diversos "objetos construidos", impoem a necessidade de uma ciencia do metodo 

cientifico dotada de legitimidade para validar, ou nao, os diversos procedimentos em 

questao. 

1 Entendemos aqui este carater verdadeiramente cientifico como a busca de maiores graus de objetividade no 
trabalho cientifico. 
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"A tentacao sempre renascente de transformar os preceitos do metodo em receitas 
de cozinha cientifica ou em engenhocas de laboratorio, so podemos opor o treino 
constante na vigilancia epistemologica que, subordinando a utilizagao das tecnicas 
e conceitos a uma interrogacao sobre as condicoes e limites de sua validade, proibe 
as facibdades de uma aplicacao automatica de procedimentos ja experimentados e 
ensina que toda operacao, por mais rotineira que seja, deve ser repensada, tanto em 
si mesma quanto em funcao do caso particular" (Bourdieu, 1999. pp. 14). 

Dai se conclui que a vigilancia epistemologica deve ser encarada como uma pratica 

constante do pesquisador, e que deve ser entendida enquanto tarefa de todos, inclusive do 

proprio pesquisador no contato com o seu problema de pesquisa e os sujeitos envolvidos. 

Dentro desta perspectiva percebe-se que a metodologia e a epistemologia se completam no 

cotidiano da pratica cientifica em Ciencias Sociais, uma como "ciencia do metodo", e a 

outra como a "metaciencia" ou a "ciencia da ciencia". 

A pratica cientifica divide-se em quatro campos de acao que se interagem 

constantemente no decorrer da pesquisa: o campo epistemologico; o campo teorico; o 

campo morfologico e o campo tecnico. 

Cabe ao campo epistemologico exercer o controle critico que vai garantir a 

objetividade da pesquisa. Dentro do polo epistemologico encontram-se varios metodos de 

abordagem do pesquisador: a dialetica; a fenomenologia; e a logica hipotetico-dedutiva. 

Ao campo teorico cabe guiar a elaboragao das hipoteses e a construcao dos 

conceitos. Muito proximo do "quadro de referencias", o polo teorico fornece as 

problematizacoes e contribuicoes teorico-praticas das disciplinas. Os principais quadros de 

referenda sao: positivismo; compreensivismo; funcionalismo e estruturalismo. 

O campo morfologico e o espa?o onde se determinam as regras de formacao do 

objeto de estudo possibilitando criar modelos/copias de acordo com exemplos reais. As 
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principais modalidades de quadro de analise sao: Tipologia; tipo ideal; sistema e modelos 

estruturais. 

O campo tecnico ordena a coleta de dados e sua comparacao com os elementos 

teoricos que os suscitaram. Alguns modos de investigacao particulares: estudo de caso; 

estudos comparativos; experimenta9oes; simula9oes; etc. 

Ao nosso ver, a pesquisa cientifica que empreendemos teve um outro desafio de 

suma importancia, qual seja, evitar cair no erro de confundir a metodologia cientifica, que e 

a logica de procedimentos cientificos influenciados por fatos e acontecimentos surgidos no 

desenvolver da pesquisa, com uma "metrologia " dos fatos cientificos, entendida como algo 

estatico, imovel. Sendo assim, e equivocado tentar definir de antemao todos os passos da 

pesquisa, incorrendo assim num comportamento burocratico que desconhece o carater 

dialetico da pratica da pesquisa. 

E importante compreender o espa90 do "campo de pesquisa " como o lugar efetivo 

do trabalho cientifico e que, desta forma, vai construindo e reconstruindo a pratica do 

pesquisador. Isso nos leva a entender que a ideia de uma "autonomia da pesquisa" e 

necessariamente a liberdade de utilizar os postulados gerais oferecidos por uma 

metodologia geral2 e aproveitar as utilidades de metodologias particulares. 

Um grande defensor desta liberdade metodologica foi Paul Feyerabend"5 (1924-

1994). Segundo ele um metodo cientifico universal e necessario para todos os ramos do 

saber e um monstro que convem abater. E que nao ha uma unica regra, ainda que plausivel, 

e ainda que firmemente alicercada em termos epistemologicos, que nao tenha sido uma ou 

2 Utilizamos aqui a ideia de uma Metodologia Geral, para fazer referenda a um conjunto de criterios 
metodologioos, historicamente estabelecidos e relativamente consensuais no meio academico, que, quase 
sempre, sao incorporados nas divers as orientacoes metodologicas. 
3 FEYERABEND, Paul Contra o Metodo: Esboco de uma teoria anarquica da teoria do conhecimento. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves. 1977. 
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outra vez violada. Estas viola9oes nao acontecem do nada, acidentalmente, nem sao 

conseqtiencias de uma insuficiencia do conhecimento cientifico ou de uma mera desaten9ao 

que poderia ser facilmente evitada. "Percebemos, ao contrdrio, que as violagdes sao 

necessdriaspara o progresso ". (Feyerabend, 1977. p. 29). 

Para Feyerabend, a ideia de que a ciencia pode e deve ser organizada segundo regras 

fixas e universais e ao mesmo tempo utopica e pemiciosa. 

"A ideia de conduzir os negocios da ciencia com o auxilio de um metodo que 
encerre principios firmes, imutaveis e incondicionalmente obrigatorios ve-se diante 
de consideravel dificuldade, quando posta em confront© com os resultados da 
pesquisa historica". (Feyerabend, 1977. p. 29). 

Portanto, a autonomia da pesquisa cientifica deve ser entendida enquanto um espa90 

de constantes articula95es e rearticula9oes praticas que influem diretamente nos rumos 

adotados pela propria pesquisa. 

A partir destas orienta9oes metodologicas gerais a nossa pesquisa buscou integrar 

aspectos economicos, politicos e sociais, e articular analises qualitativas e quantitativas 

referentes ao objeto da pesquisa. Esta possui um carater acentuadamente explicativo, 

buscando confirmar as hipoteses ievantadas e relacionar os dados coletados com os estudos 

acerca do tema: crise do sindicalismo. 

O principal metodo adotado na nossa pesquisa foi a da observa9ao semi-

participante, a mais adequada, ao nosso ver, as demandas de observa9ao, descricao e 

analise das praticas adotadas pelo sindicato e pela categoria que nos interessam mais 

diretamente (linguagens, ritos, comportamentos, simbolos, etc.). Nao podemos aqui deixar 

de fazer referenda a Bronislaw Malinowski4 (1884-1942), fundador da etnografia moderna 

4 Malinowski, B. Argonautas do Pacifico Ocidental: um relato do empreendimento e da aventura dos natrvos 
nos arquipelagos da Nova Guine Melanesia. Sao Paulo: Abril CulturaL 1976. 
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e a Clifford Geertz (1978)5 importante referenda contemporanea do tema. Geertz parte da 

ideia de que a etnografia e uma descrigao densa, dado que o pesquisador esta sempre diante 

de uma multiplicidade de estruturas conceituais complexas, quase sempre inexplicitas, 

cabendo portanto a ele a dura tarefa de, primeiro apreende-las para depois apresenta-las. 

"Fazer etnografia e como tcntar lcr (no sentido dc "construir uma lcitura de") um 
manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerencias, emendas suspeitas e 
comentarios tendenciosos, escrito nao com os sinais convencionais do som, mas 
com exemplos transitorios de comportamento modelado". (Geertz, 1978.p. 20). 

Este autor ao falar do trabalho de campo e das tarefas da observacao etnografica, 

torna bastante significativa e sensivelmente ressaltada a questao da autoridade do 

"pesquisador". Este tema nos leva a um outro problema que diz respeito ao envolvimento 

do pesquisador com os pesquisados e ao processo de relativizacao e interpretacao dos dados 

obtidos em campo. Normalmente este envolvimento, que e necessario, esta familiarizacao 

com o universo e o "objeto" da pesquisa, nos imprime tambem uma autoridade, a 

autoridade do interlocutor. Uma autoridade que se manifesta no momento quando 

escolhemos e apresentamos os dados. Em seus trabalhos Geertz procura enfatizar sempre 

que "realizamos uma interpretagao da interpretagao", e que isto e uma premissa 

fundamental para a relativizacao de valores e significados culturais existentes, que deve nos 

levar a relativizar nossa autoridade junto ao campo6. 

5 Geertz, C. A Interpretagao das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
6 Esta relacao de poder se apresenta como duro de se transpor, principalmente devido ao fato da mesma nos 
oferecer, na maioria das vezes, um conjunto de sensacoes prazerosas, entre as quais se destaca a tao ahnejada 
sensacao de autoridade. Relatrvizar um "poder" e autoridade constantemente incentivadas na academia e, 
um it as vezes, desejados e reconhecidos no proprio campo, e uma tarefa que exige do pesquisador uma 
constante vigilancia epistemologica, e um extremo cuidado metodologico no estatelecimento do contato 
pesquisador/^esquisado. 
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AJem da observacao semi-participante e da teenies, etnografica, aproveitarnos 

tambem alguns elementos da Pesquisa-Acao7, referente a defesa da funcao social 

transformadora da pesquisa, embora nao incorporamos uma das premissas basicas da 

corrente, referente a participacao dos pesquisados na construcao direta da pesquisa. Por 

fim, recuperamos uma categoria metodologica Weberiana8, a das Possibilidades Objetivas 

que, a partir de uma acao da desconstrucao e isolamento de variaveis, busca definir quais as 

causas acidentais e as causas determinantes dos fenomenos pesquisados, sempre entendidas 

numa perspectiva pluricausal. 

A Pesquisa-A9ao e delinida como "Um tipo de pesquisa social com base empirica que e concebida e 
realizada em estreita associagao com uma agao ou com a resolugao de um problema coletivo e no qua! os 
pesquisadcres e os participates representatives da situagao ou do problema estao envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo" (THIOLLENT, 1985. p. 14). Este autor reifica a Pesquisa-A9ao como aunica 
corrente diretamente envolvida com uma pratica transformadora. De acordo com Zaluar (1986) a Pesquisa 
Participante tambem se destacapor "... questionar a fmalidade dos nossos trabalhos e os beneficios que eles 
trariam para os que aturam a nossa infinddvel e nem sempre agraddvel curiosidade" (ZALUAR, in: 
CARDOSO, 1986, p. 111). Esta, assim como a Pesquisa-A9§o, tambem tern como principio pensar a pesquisa 
enquanto veiculo de mudanca social. 
8 Weber, M.Metodologia das Ciencias Sociais. Sao Paulo : Campinas, SP: Cortez; Ed. UNICAMP, 1993. 
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O SINDICALISMO, O S E L E M E N T O S D A SUA C R I S E E A A C A O DO 

SINDLIMP/BA 

DlSCUSSAO SOBRE A TEORIA DO SINDICALISMO 

0 Sindicalismo surge como um estilo de acao revolucionaria ou quase revolucionaria 

das organizacoes dos trabalhadores tendo sua primeira configuracao nos sindicatos 

franceses do ultimo decenio do seculo XLX. Sua filosofia recebeu uma elabora^o posterior 

nos escritos de George Sorel e de outros intelectuais. Durante uma geracao desempenhou 

importante papel na Franca, Italia, Espanha e em outros paises, constituindo-se na mais 

eficiente forma de protesto proletario contra a ordem industrial, o Estado e a crescente 

tendencia dos partidos socialistas em compactuar com a ordem politica existente. 

O termo procede do frances syndicat, que significa um grupo para a defesa dos 

interesses comuns. Uma organizacao de trabalhadores e um syndicat ouvrier ou 

simplesmente um syndicat. Em trances, sindicalisme designa os sindicatos proletarios em 

geral, porem quando o termo comecou a ser utilizado na Inglaterra, passou a designar 

especificamente o sindicalismo revolucionario. De maneira similar os franceses passaram a 

utilizar o termo trade-unionisme para referir-se ao sindicalismo reformista de estilo ingles. 

Em 1833 os trabalhadores ingleses organizam os sindicatos (trade unions) como 

associa9oes locais ou por oficio, para obter melhores condi9oes de trabalho e de vida. O 

direito ao reconhecimento enquanto entidade representativa dos trabalhadores variou de 

pais para pais. Os sindicatos so conquistaram o direito de funcionamento na Fran9a em 

1864, seguido dos Estados Unidos em 1866, e da Alemanha em 1869. 
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Devido ao fato do sindicalismo ter tido suas origens no seio dos sindicatos franceses, 

acabou se configurando como a combinacao de muitas ideias que circulavam entre os 

grupos radicais do seculo XLX neste pais. Proudhon era, em todo caso, a mais poderosa 

influencia intelectual entre a elite dos trabalhadores franceses. Dos proudhonianos da P 

Intemacional, os sindicalistas receberam a cren?a de que o autogoverno era a unidade 

basica de uma sociedade livre e descentralizada, assim como sua insistencia no papel 

revolucionario dos proprios trabalhadores, como unico meio para a emancipa9ao operaria e 

sua desconfianca da autoridade coercitiva do Estado. Dos marxistas, adotaram a enfase na 

luta de classes como o principio de explica9ao e norma para a acao. Da tradi9ao 

revolucionaria francesa dos blanquistas e dos bakunistas da P Intemacional, receberam o 

legado da aceita9ao da violencia (luta armada) e a confianca numa elite militante para o 

processo de emancipa9ao social. A Comuna de Paris, por sua parte, veio apontar uma 

justificacao posterior a subversao contra o Estado centralizado. O metodo da luta geral, 

pacifica e revolucionaria, era a linha proposta pelos partidarios de Owen e dos cartistas. Os 

anarquistas, que ingressaram massivamente nos sindicatos franceses no ultimo decenio do 

seculo XIX, apontaram uma nova mistura de ideias proudhonianas e bakunistas, que 

generalizaram a ideia de oposicao a acao politica em geral, e aos partidos socialistas em 

particular. 

Os conceitos centrais da concep9ao sindicalista eram os seguintes: A luta de classes 

era a caracteristica dominante da sociedade moderna e da mesma maneira era o metodo da 

sua transformacao; a classe operaria deve realizar a sua propria libertacao contra a 

autoridade empresarial, o sistema salarial e o Estado opressor; os trabalhadores nao devem 

apoiar-se na a9ao politica. A acao direta dos trabalhadores poderia assumir diversas formas 
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de pressao sobre os empresarios e o govemo: o boicote, a sabotagem (muito discutido, mas 

pouco utilizado) as manifestacdes de massa, etc. Todas as lutas, vitoriosas ou derrotadas, 

contribuiriam para aumentar a consciencia de classe dos trabalhadores, e isso poderia levar 

a qualquer momento a forma suprema de acao direta, a luta geral revolucionaria. 

Nos sindicatos a autoridade central esta sob o poder dos representantes eleitos que 

devem ser numericamente reduzidos ao minimo, posto que devem ter o espirito 

revolucionario. Para eles a luta geral revolucionaria nao vira da acao de sindicatos ricos e 

poderosos, mas sim, da vontade de uma vanguarda de militantes conscientes que "hdo de 

galvanizar a massa adormecida dos trabalhadores levando-as a uma siibita tomada de 

consciencia ". Esta vanguarda e a "forca motriz" da histona. Vale ressaltar que, quanto ao 

papel da vanguarda, existiram varios concepcoes e analises no movimento sindical, alguns 

mais radicais pregavam que os intelectuais eram uma classe nao considerada aliada, na luta 

dos trabalhadores. Gramsci (1982), mais adiante vai afirmar que nao existe uma classe de 

intelectuais, podendo eles estar nas diversas classes. Para alem dessa formulacao, Gramsci 

elabora o conceito de Intelectual organico, onde o criterio para que um individuo seja 

considerado um intelectual passa a ser a capacidade de dominio do mesmo sobre a 

realidade, e a acao cotidiana (organica) visando a transformacao desta realidade. Portanto a 

formacao academica deixa de ser o unico legitimador da condicao de intelectual na 

concepcao gramsciana. Desta forma os intelectuais, para Gramsci, nao sao aqueles "grandes 

intelectuais classicos" mas sim, aqueles que possuem uma "consciencia elevada" e que sao 

capazes de elaborar uma ideologia para a classe que representam. 

Quanto ao marxismo, esta concepcao de sindicalismo se diferencia pelo fato de que 

os sindicatos nao estavam interessados na conquista do Estado por intermedio da acao de 
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um partido politico, nem tampouco tratavam de fazer uma analise historica, e sendo assim 

nao contavam com o determinismo historico para a realizacao dos seus objetivos. 

Em contrapartida, para o anarquismo, o sindicalismo difere-se por se basear num 

grupo de trabalho, numa classe mais do que no individuo. A organizacao sindical tinha 

como objetivo o alcance de melhoras imediatas somadas a busca da emancipacao social 

final. 

As primeiras demonstracoes de um "movimento operario" surgem dos conflitos entre 

trabalhadores, revoltados com as pessimas condicoes de trabalho, e os empresarios. As 

primeiras manifestacdes coletivas sao de depredacao de maquinas e instalagoes fabris. Com 

o tempo comecam a surgir organizacoes de trabalhadores de uma mesma area. 

Segundo Azis Simao, "a situagdo comum de classe econdmico-social (...), expressa-

se tambem, desde cedo, atraves de formas coletivas de desajustamento e reajustamento nas 

relagoes de produgao. As mais ocorrentes foram a solicitagao grupal de alteragdes nas 

condigoes de trabalho, as greves e as manifestagoes publicas de inconformismo e de 

solidariedade operaria, realizadas simultaneamente ou isoladamente. Constituem elas o 

fato primeiro que define a agao social denominada movimento operario, ja por sua 

inerencia as proprias relagoes de produgao, ja por transcenderem os fins da agao 

individual do operario. (Sao Paulo, 1981, pg. 94.) 

Os operarios jamais aceitaram passivamente as novas condigoes impostas pelas 

transformagoes geradas com a Revolugao Industrial. As diferengas sociais tomavam-se 

mais agudas, passando a existir uma diferenciagao ate mesmo dos locais de moradia da 

burguesia e do proletariado. Uma das mais infelizes consequencias sociais do primeiro 
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sistema fabril foi a exploragao de mulheres e criancas. Em Lion, em 1777, havia 3823 

criancas ocupadas no fabrico de sedas, numa forga total de trabalho de 9657 trabalhadores. 

As queixas mais serias dos operarios das fabricas e das minas referiam-se as 

excessivas horas de trabalho, salarios baixos, multas e ao sistema de permuta segundo o 

qual os patroes pagavam em generos e nao em dinheiro1. 

Tais condicoes produziram a resistencia, que se expressou de diversas maneiras. A 

primeira manifestagao da resistencia foi o movimento "ludita". Inspirados em Ned Ludd, os 

operarios ingleses deram inicio a destruicao de maquinas, identificadas como as 

responsaveis pela sua situacao de miseria. A reacao govemamental foi violenta, com 

perseguigoes aos luditas, havendo ate mesmo condenacoes a morte. 

A partir de 1830, observa-se um segundo momento na luta operaria: o movimento 

Cartista. Os operarios ingleses haviam criado a "Associacao dos Operarios", considerada 

ilegal pelo governo. Dessa Associacao partiu em 1837, a publicagao da "Carta do Povo", 

onde se propugnava o sufragio universal masculino, o voto secreto, a remuneracao dos 

parlamentares, uma representagao mais igualitaria nas eleicoes, entre outros itens. O que se 

pretendia, em ultima analise, era permitir uma representagao politica do proletariado. 

Greves, passeatas, comicios, foram organizados para pressionar o Parlamento que, no 

entanto, recusou a "Carta do Povo". O movimento se evadiu, por volta de 1848, devido a 

repressao govemamental. 

1 Os homens, as mulheres e as criancas trabalhavam doze horas ou mais por dia e devido ao interesse deste 
empresariado nascente em amp liar as possibilidades de lucro, passam a introduzir turnos notumos em 
algumas industrias, fazendo com que as maquinas trabalhassem continuamente. O numero de dias trabalhados 
no ano aumentava, inclusive incorporando, em alguns casos, o domingo como dia de trabalho, apesar dos 
protest os da igreja. Nos distritos onde os aprendizes costumavam ter as segundas-feiras livres. os patrSes 
faziam o possfvel por abolir esse habito. E , nos paises catohcos, os dias santos eram gradualmente reduzidos 
nas fabricas. 
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A partir dai, o interesse operario se dirigiu para a formacao das "Trade Unions", ou 

seja, associacoes de trabalhadores, com objetivos inicialmente assistenciais. Destas "Trade 

Unions" surgirao, no final do seculo, os sindicatos. Num primeiro momento os sindicatos 

tiveram uma preocupagao nitidamente assistencialista e, posteriormente, procuraram 

formalizar objetivos que garantiriam uma transformacao social mais ampla. 

O FORTALECIMENTO DO SINDICALISMO DE ORIENT ACAO MARXISTA-LENINISTA 

Para os marxistas, a atuacao no movimento sindical deve estar em sintonia com a acao 

politica do partido revolucionario dirigente (o Partido Comunista), a vanguarda do processo 

revolucionario. A luta sindical e por principio uma luta economica, e sendo assim deve 

cumprir o papel de elevar ao extremo as contradigdes entre o capital e o trabalho. Os 

marxistas nao divergem dos anarco-sindicalistas quanto ao carater e a origem dos conflitos 

coletivos de trabalho, seus efeitos e desenvolvimento no sentido da pressao geral e 

definitiva sobre o sistema capitalista. Segundo eles, a greve tern o carater de luta reformists 

e revolucionaria ao mesmo tempo, nao significando esses termos senao diferengas de 

amplitude e intensidade assumidas pelo fenomeno. Consideram-na a forma de oposigao ao 

poder economico, necessaria e diretamente resultante do processo moderno de produgao (o 

capitalismo industrial) e, portanto, adequada aos objetivos imediatos e ultimos do 

movimento operario. E, ja por exprimir o conflito fundamental da sociedade capitalista, 

acredita-se que a greve e substancialmente revolucionaria, embora circunstancialmente 

reformista, dado que objetiva medidas sociais que melhorem as condigoes de vida e do 

trabalho, sob o regime capitalista. Seus objetivos imediatos nao escondem os objetivos 

mediatos para os quais ela se organiza e que nela encontram seu primeiro instante de 
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desvendamento. O carater revolucionario ja se revela nas greves parciais, na medida em 

que estas demonstram, para os seus agentes, a relacao fundamental do modo de producao e 

esquematizam o antagonismo de classe. 

Este debate acerca do carater da greve e claramente expresso em Simao (1981), onde 

fica mais clara a posigao dos anarco-sindicalistas quanto aos limites da "greve parcial". 

"Entre os anarquistas, houve divergencias quanto ao incremento e efeitos 
das greves de reivindicacao trabalhistas, denominadas "greves parciais". Alguns 
eram contrarios a todo e qualquer movimento que redundasse, a curto ou longo 
prazo, em reformas, e nao na extincao da sociedade de classes. As greves parciais, 
embora motivadas por antagonismos entre o capital e o trabalho, nao constituem 
uma agao dirigida contra os fundamentos do sistema economico existente, mas 
apenas contra dadas condicoes de locagao de servicos, que se pretende reformar. As 
reivindicagoes referentes a salarios e jomada, ainda que satisfeitas a custa de 
grandes sacrificios do proletariado, so terao por efeito a preservagao e 
aperfeigoamento do proprio regime do salariato."(pg. 111 e 112) 

Ja os marxistas compreendem o movimento sindical (correia de transmissao), 

enquanto meio de conscientizagao da classe operaria, sobre a necessidade de sua 

organizagao em um partido politico para que possa superar por completo o capitalismo. 

Ainda assim a luta economicista dos sindicatos cumpre papel importante neste objetivo. 

A relacao dos sindicatos com o partido, na perspectiva Ieninista de sindicalismo, 

aponta o partido enquanto porta-voz dos sindicatos frente ao Estado, ja que cabe tambem ao 

partido lutar pela legitimagao, na forma de leis mesmo dentro da sociedade burguesa, das 

reivindicagoes operarias. 

"Os marxistas, (...) consideram a greve tanto como forma de 
encaminhamento do movimento operario para uma politica partidaria quanto como 
meio de influir nas fungoes do Estado, mesmo sob o regime capitalista. Para eles, 
os objetivos das greves parciais, mesmo quando alcangados, em um dado momento, 
nao teriam duradoura aplicagao, enquanto restritos as categorias profissionais ou 
grupo de empresas isoladamente. Toma-se necessaria a generalizagao das medidas 
alcangadas atraves da sua transformagao em lei. A agao dos socialistas na esfera do 
Estado pressionara sobre o poder publico no sentido de regulamentar as 
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reivindicagoes operarias e ainda propugnar pela ampliacao das leis trabalhistas (...). 
Julgavam assim, ser preciso estabelecer uma divisao do trabalho entre o partido e o 
sindicato, na qual a greve e a agao politica seriam tecnicamente complementares" 
(pg. 114) 

No final do seculo XIX, pode-se vislumbrar a aproximagao do movimento operario ao 

pensamento marxista. O marxismo, entendido como uma contestagao ao individualismo 

liberal, corporifica-se como uma resposta aos problemas sociais criados pela 

industrializagao e as crises que comegavam a acontecer dentro do sistema capitalista. O 

Manifesto Comunista, publicado em 1848, elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels, 

tornou-se o principal documento orientador da agao desta pratica sindical, baseada 

inicialmente na nocao de dialetica. 

Entretanto, a presenga do marxismo, no seculo XIX, manifesta-se nao apenas no 

campo teorico. A pratica encontra-se espelhada nos congressos, especialmente aqueles 

conhecidos como "Internacionais". A P Intemacional reuniu-se de 1864 a 1876. Em 1872 

os anarquistas (a palavra anarquismo e de origem grega, significando: an = negagao; arquia 

= govemo. ) foram expulsos da P Intemacional, cujo conselho foi transferido para Nova 

York, onde se decidiu pelo seu fechamento, em 1876. 

A IT Intemacional se reune em 1891. Nesse intervalo, na Alemanha ocorrera 

importante modificagao: seguidores de Marx, como Bebel e Karl Liebknecht, reunidos em 

2 O metodo dialetico, importante caracteristica do pensamento marxista, desenvolvida pelo filosofo alemao 
Hegel, afirma que cada conceito possui em si o seu contrario, cada aiirmacao. a sua nog acao O mundo n2o e 
um conjunto de coisas p rout as e acabadas, mas sim o resultado do movimento gerado pelo choque desses 
antagonismo e dessas contradicSes. A afirmagao traz em si o germe de sua propria negacao; depois de se 
dcsenvotver, cssa negacao cntra cm choque com a aiirmacao e este choque vai gerar um tcrceiro elemento 
mais evoluido, que Hegel chamou de "sintese" ou "negacao da negacao". 
O Marxismo ira " virar pelo avesso " a filosofo ideahsta de Hegel, ao afirmar que nao cram as ideias que 
criavam a realidade, e sim as circunstancias materials. Em outros termos, Marx afirmou o materialismo como 
base dialetica. A partir do conceito de materialismo dialetico, Marx e Engels criaram uma nova teoria da 
Historia: o materialismo historico. Para eles, a Historia se desenvob/e, dialeticamente, a partir das relagoes de 
produgao existentes em cada momento. As relagoes de producao seriam a infra-estrutura sobre a qual se 
sustenta a superestrutura politica, juridica e ideologica. 
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1875, no Congresso de Gotha, deram origem a Social-Democratica, negando determinados 

pontos basicos do pensamento de Marx e dele recebendo duras criticas. Mas o Partido 

Social-Democrata, apesar das resistencias, inclusive do governo alemao, cresceu, 

transformando-se no maior partido politico do pais, passando a influenciar fortemente 

outros movimentos operarios em diversos paises. 

O GRANDE "CISMA" DO MOVIMENTO SINDICAL 

Algumas analises mais contemporaneas que buscam entender o processo de 

constituicao do Sindicalismo enquanto forma de luta dos trabalhadores e consequentemente 

a sua crise atual, apontam para uma redefinigao das principais correntes existentes no 

Movimento Sindical. Entre os principais, destaca-se o filosofo frances Alain Bihr (1998), 

devido principalmente a radical redefinigao que faz das correntes do Movimento Sindical, 

mas tambem pelos caminhos que aponta como saidas da crise atual do sindicalismo, 

focando em especial a realidade europeia.3 

O autor distingue a tendencia revolucionaria, de carater combativo, tendo como 

caracteristica central a identificacao do movimento sindical, e consequentemente das suas 

instituigoes representativas, os sindicatos, como o espago central da organizagao e da luta 

3 Este livro tem como objetivo, discutir os elementos que constituiram a atual crise do movimento operario 
europeu, apontando a origem politica do atual modelo de movimento sindical hegemonico, sua relacao com o 
fordismo e o processo de aumento da burocratizagao e afastamento dos mesmos em relacao aos trabalhadores. 
Tenta apontar tambem os principais desafios do movimento sindical hoje, analisando o impasse gerado pelo 
fim do compromisso tipico da era fordista, a divisSo atual do proletariado gerada pela reestruturacao 
produtiva, a transnacionalizagao do capitalismo e as divers as crises estruturais e politicas da atualidade, e por 
fim, os possiveis caminhos a seguir na busca da reafirmacao do projeto comunista. Dividido em tres grandes 
partes, o livro comeca fazendo uma longa e precisa caracterizagao das principais correntes que surgiram nas 
origens do movimento sindical, com enfase em tres o anarco-sindicalismo, o sindicalismo Ieninista e o 
sindicalismo reformista. O autor reclassifica estas correntes de acordo com a relacao das mesmas com o 
Estado. A partir dai conchii que, o movimento operario no mundo ocidental tem historicamente assumido 
duas formas centrais: o chamado sindicalismo revolucionario e o sindicalismo de inspiragao social-democrata. 
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dos trabalhadores contra o capitalismo, outro elemento importante e o severo combate dado 

ao Estado enquanto instituicao autoritaria que necessariamente deve ser abolida. Este tipo 

de movimento sindical, que normalmente e aproximado do modelo das correntes 

anarquistas e anarco-sindicalistas, teve em determinado momento historico (pos - 1 Guerra 

Mundial) um processo de enfraquecimento em relagao ao outro modelo que acabou 

toraando-se hegemonico no movimento sindical. 

A outra tendencia, o sindicalismo de inspiragao social-democrata que se tornou 

hegemonico, e composto por duas grandes correntes: a corrente reformista, social-

democrata no seu sentido classico, e a corrente Ieninista, de carater mais combativo. Para o 

autor, ambas as correntes tem um elemento em comum que os colocam enquanto sindicatos 

de inspiragao social-democrata: a supervalorizagao do Estado enquanto espago promotor 

das mudangas (ou reformas) sociais, chamando este movimento de fetichismo do Estado. 

Para os chamados reformistas, o Estado, administrando o capitalismo, desenvolveria 

as reformas necessarias para uma melhor condigao de trabalho e de vida aos trabalhadores. 

Desta forma o problema nao estaria contido na expropriagao capitalista da taxa de mais 

valia, e sim na redistribuigao de parte desses ganhos com os trabalhadores. Para os 

leninistas, o Estado precisava ser o alvo da agao revolucionaria, que numa ruptura radical (a 

grande noite) tomaria o poder instalando o socialismo. Em ambos ha uma supervalorizagao 

do Estado enquanto alvo da agao do sindicalismo e enquanto promotor das mudangas 

necessarias aos trabalhadores. 

Segundo Bihr, a crise por que passa o Movimento Sindical hoje, em todo o mundo 

ocidental, e na verdade, a crise de um modelo bem particular do movimento operario, o 

chamado modelo de inspiragao social democrata, desenvolvido na Europa desde o seculo 
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passado, no quadro do qual o movimento operario europeu se formou. Esse modelo se 

caracteriza em particular pelo privilegio concedido ao exercicio do poder do Estado, o 

"fetichismo de Estado" como meio de transformacao social, tanto para os movimentos de 

tipo reformista, no sentido social-democrata classico, como tambem na pratica de tipo 

Ieninista, que desembocou em regimes intitulados "socialistas", como na ex-Uniao 

Sovietica ou China. 

Desse modo, o sindicalismo precisa buscar novas referencias de luta, que tambem 

possam fazer o enfrentamento com o capitalismo, e propoe como bandeira atual, a luta 

ecologica, que, segundo ele, e hoje um dos pontos de maior preocupagao da populacao e 

um dos grandes problemas causados pelo desenvolvimento desenfreado do capitalismo. 

Discutindo as caracteristicas centrais do fordismo o autor busca caracterizar como se 

deu e quais eram as bases do compromisso entre os sindicatos e os empresarios tipico deste 

regime e as conseqiiencias disto no processo de massificacao do operariado, que foi 

perdendo importancia dentro do processo produtivo, dado a crescente parcializacao da 

producao e a conseqiiente apropriacao dos patroes (atraves do seu staff admin istrativo) do 

conhecimento do trabalhador. Esse movimento, denominado por Marx de Alienacao do 

Trabalho, tomar-se-a uma das principais caracteristicas do periodo fordista. 

Analisando os atuais desafios a serem enfrentados pelo Movimento Sindical, o autor 

aponta varios caminhos e problemas a serem enfrentados pelos sindicatos, com destaque 

para: os problemas gerados pela ruptura do pacto fordista, (desemprego, terceirizacao, 

precarizacao do trabalho, etc.); as dificuldades organizativas do movimento sindical devido 

a grande fragmentagao sofhda pelo proletariado a partir das mudangas aplicadas com a 

crise do fordismo; o fortalecimento do capitalismo, na sua face financeirista e especulativa 
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e tambem das grandes empresas que hoje se constituent, nao mais como multinacionais, 

mas sim como transnacionais oriundas da unificagao de capitais de varios paises, que acaba 

por enfraquecer o poder de articulagao interna (em ambito nacional) dos sindicatos; e a 

crise ecologica, de sociabilidade e cultural gerados pela atual fase de acumulacao do 

capital, marcada pela exacerbacao do individualismo. 

Prosseguindo, Bihr discute as possibilidades de reorganizagao do movimento 

operario na sua luta economica, mas, principalmente, politica. As "Vias de Renovagao" 

apontadas pelo autor sao. 

1. A construgao politica de um amplo movimento em busca da edificagao de um 

"Contrapoder" que se afirme enquanto espago de socializagao e de luta "alternativa" 

para os trabalhadores, tendo como principal espago de atuacao "o chao da fabrica" 

atraves das comissoes de trabalhadores. Os primeiros pontos na construgao deste 

"contrapoder" sao: a luta pela Redugao da Jornada de Trabalho; a instituigao de uma 

Renda Social Garantida; a restituigao do controle dos trabalhadores sobre o processo 

produtivo; e a construgao de espagos politicos de poder alternativos tanto no ambito do 

trabalho, quanto fora dele, criando uma verdadeira "Democracia Social"; 

2. Construir uma estrategia de acumulagao progressiva destas conquistas criadas pela 

"Democracia Social" para iniciar uma nova socializagao dos trabalhadores na busca da 

sociedade comunista que, para o autor, poderia ser antecipada em pequenos elementos 

dentro do proprio capitalismo, superando assim a ideia, ate entao hegemonica na 

esquerda, de que as transformagoes so poderiam ocorrer com a tomada imediata do 

Estado na "Grande Noite". Assim, a luta pelo comunismo e de longo fdlego, numa 
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estrategia de um prolongado acumulo de forcas, uma "guerra de posicoes" como nas 

formulagoes grams cianas. 

;;Achando-se ao mesmo tempo relativizada a oposicao entre reforma e revolugao, 
lutar por reformas parece entao duplamente necessario E inevitavel cada vez que 
a relagao de forcas nao permite desencadear uma "ruptura" revolucionaria, o que 
aconteceu na maior parte das vezes. E e desejavel, uma vez que reformas nao so 
podem melhorar a condicao imediata do proletariado, mas tambem e sobretudo 
que, favorecendo a edificagao ou o fortalecimento de contrapoderes, a luta por 
arrancar reformas da classe dominante permite melhorar a relacao de forcas em seu 
favor e constitui, assim, o trampolim para avangos futuros mais importantes na via 
do comunismo." (Bihr, 1998. p. 224). 

3. Reconstruir os sindicatos no seu carater revolucionario (ja que este luta pela destruigao 

do Estado atraves da construcao do contrapoder e da democracia social) ao mesmo 

tempo adaptando-se as condigoes atuais da luta de classes. Este sindicalismo deveria 

ser autonomo em relagao aos patroes; ter uma relacao nao dirigista e nao vanguardista 

com os seus representados; unificar a luta imediata de carater economico a luta 

revolucionaria pela construgao do comunismo; construir uma agao sindical horizontal 

que organize os trabalhadores em geral sem fixar-se em categorias profissionais e 

atuar, tanto fora, quanto dentro do espago fabril. 

"Em sintese, a organizagao sindical nao mais pode desempenhar o seu papel 
tradicional de unificagao do proletariado (de supcragao de sua divisao concorrencial 
e de sua segmentagao), senao com uma condigao: romper radicalmente com sua 
organizagao corporativa e profissional atual e retomar as relagoes com a 
inspiragao do sindicalismo revolucionario, privilegiando as estruturas 
interprofissionais (a exemplo das antigas bolsas de trabalho) e estabelecendo a 
identidade politica e cultural do proletariado cm uma base desde logo mais ampla 
do que somente a empresa". (Bihr, 1998, p. 102)4 

Discutindo ainda csta estrategia dc acumulo de forcas o autor passa a ditcrenciar csta hita pela construcao do 
comunismo da proposta conhecida como Neo Social Democracia. Para ele, a NSD poderia reahnente gerar 
avancos na luta dos trabalhadores em direcao ao comunismo mas, em contrapartida, poderia ser uma derrota, 
dado que barraria o avancp dos trabalhadores na construcao dos seus objetivos plenos. Desta maneira o autor 
rejeita a saida da NSD afirmando: "somente uma luta politica que se proponha explicitamente a superacao 
do capitalismo pode levar a reformas radicals, sanqao provisdria para a luta de classes e trampolim para 
avangosposteriores. O que significa, em ultima analise, que a luta para obtengao de reformas como estas e 
um negocio muito seriopara ser confiado aos reformistas... " (1998, p. 267). 
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Fortemente influenciado pelo pensamento de Antonio Gramsci, Bihr, defende a ideia 

de acumulo de forcas, muito proxima do conceito de guerra de posicao formulado por 

Gramsci. Para Bihr, a luta cotidiana empreendida pelos sindicatos no espago da Sociedade 

Civil, torna-se um importante passo na construcao de uma nova hegemonia, que venha a 

superar o capitalismo. 

Gramsci inova, em relagao a Marx, o conceito de Sociedade Civil. De acordo com 

Marx, a Sociedade Civil esta vinculada diretamente ao Estado e as relagoes economicas 

dadas num determinado modo de producao, dentro de uma concepgao onde as relagoes 

sociais sao simples reflexos das relagoes de producao. Gramsci, em sua formulagao, afirma 

que a Sociedade Civil se encontra no ambito da disputa de hegemonia, configurando-se 

enquanto um espago privilegiado de disputa de ideias e posigoes.5 

Outro elemento importante da formulagao gramsciana diz respeito ao Estado. Para ele 

tanto a Sociedade Politica (que Gramsci tambem chama de "Estado em sentido estrito " ou 

de "Estado-Coergao"), que e formado pelo conjunto dos mecanismos atraves dos quais a 

classe dominante detem o monopolio legal da repressao e da violencia, e que se identifica 

com os aparelhos de coergao; quanto a Sociedade Civil, formada precisamente pelo 

conjunto das organizagoes responsaveis pela elaboragao e difusao das ideologias (sistema 

escolar, as igrejas, partidos politicos, sindicatos, televisao, etc.), compoem o Estado 

enquanto instituigao social. Dessa forma o autor leva-nos a entender o Estado no seu 

sentido ampliado, portanto presente nao so na repressao, mas tambem no convencimento. 

5 Desta maneira, a luta contra o capitalismo se empreende em duas frentes, como num a acao de mao dupla. 
Ao mesmo tempo que se busca a tomada dos meios de producao e do seu principal aparelho legitimador e 
repressivo: o Estado; realiza-se no ambito da Sociedade Civil uma corrosao, ora lenta ora acelerada, dos 
pilares ideologicos da Hegemonia burguesa. Esta formulagao que da grande importancia ao ambito da disputa 
da Hegemonia, ou seja a superestnitura, levou varios estudiosos do assunto a taxarem Gramsci, assim como a 
Bihr, de nao darem a devida importancia a base infra-estrutural da sociedade, em privilegio das relacpes 
sociais existentes na Sociedade Civil. 
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Nesta perspectiva Gramsci aponta a luta contra - hegemonica, dentro dos aparelhos 

da Sociedade Civil, como de extrema importancia, inclusive para os Sindicatos, antes 

relegados apenas a luta economica. Portanto o estimulo a esta acao cotidiana de construgao 

de uma nova Hegemonia no seio da sociedade toma-se mais uma arma na luta contra a 

dominacao capitalista. 

Vale ressaltar que a discussao em torno das formas de controle social (dominagao) 

tem encontrado uma serie de especificacoes na historia das Ciencias Sociais. Isso 

principalmente devido ao processo de complexificagao tipica do capitalismo modemo. Ja 

nao basta mais, afirmar que as relagoes sociais de dominagao decorrem, unica e 

exclusivamente, das relagoes de produgao vigentes em dada sociedade. Para alem deste 

determinismo economico althusseriano, varios autores tem buscado compreender os outros 

instrumentos de dominacao social, em especial os chamados instrumentos ideologicos de 

dominacao (aparelhos ideologicos de Estado, em Althusser e aparelhos privados de 

hegemonia em Gramsci). 

Seguindo estes passos, muitos tem buscado uma sintese entre os elementos de 

determinagao economica casados com os elementos ideologicos. Gramsci neste sentido e 

brilhante, pois consegue apontar, claramente, que para se ter a direcao politica de uma 

sociedade nao basta a dominagao economica e preciso tambem obter a diregao politica 

desta sociedade. Portanto Hegemonia para Gramsci e a soma da dominacao com a diregao, 

podendo ser conquistada gradativamente, dentro dos aparelhos privados de hegemonia. 

Para Gramsci, o controle social e conquistado atraves da "guerra de posigoes", onde a 

classe social que pretende tornar-se hegemonica precisa atuar no interior dos aparelhos 

privados de hegemonia, desenvolvendo uma luta contra hegemonica, luta essa que e 
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possivel e e passo imprescindivel para a conquista da hegemonia enquanto diregao e 

dominacao. Entendido dessa forma abre-se uma possibilidade, que Althusser nega 

explicitamente em sua obra "Ideologia e Aparelhos Ideologicos de Estado ", das classes 

subalternas obterem a hegemonia no interior de um ou de varios aparelhos hegemonicos 

privados, mesmo antes que tais classes tenham conquistado o poder de Estado em sentido 

estrito, ou seja, tenham se tornado classe dominante. 

A politica de aliancas, segundo Gramsci, e condigao para que uma classe conquiste a 

hegemonia de determinada sociedade e tome-.se "classe dirigente ", constituindo um "bloco 

histdrico ", onde as classes aliadas sintam-se representadas por esta classe dirigente, a partir 

do momento em que a mesma tome para si as bandeiras de luta das suas classes aliadas, 

tornando-se assim "classe nacional". Analisando o caso italiano, no seu processo de 

unificagao, o "Risorgimento", Em "Questao Meridional", tenta apontar os equivocos 

cometidos pela burguesia industrial do norte da Italia, na formagao do bloco historico com 

os latifundiarios do sul, entendendo que a burguesia do norte nao incorporou as bandeiras 

dos seus aliados sulistas, permitindo assim que as diferengas regionais (um sul agrario e 

com fortes problemas sociais e um norte industrial e avangado) permanecessem. 

O caminho descrito por Bihr, indicando semelhangas com Gramsci, aponta 

claramente para a constituigao de Sindicatos preparados para a disputa de Hegemonia na 

Sociedade Civil, abandonando a ilusao da "Grande noite" como unico meio para a 

superagao da dominagao capitalista. 

Apesar da importante presenga do anarco-sindicalismo na historia dos sindicatos no 

Brasil, o modelo de agao sindical que se tomou hegemonico no pais e fortemente marcado 

pela ideia de acumulo prolongado de forcas, buscando ao mesmo tempo, vitorias parciais 
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de carater economico, e o fortalecimento das suas posigdes politicas tendo em vista a luta 

emancipatoria atraves da agao do Partido. 

"Junto com isso avangou qualitativamente o movimento operario, desde a sua 
organizagao na base ate a luta pelo fortalecimento e unidades sindicais, visando o 
fim da estrutura sindical e uma participagao efetivamente democratica dos operarios 
nos destinos da nagao em todos os niveis, economico, social e politico" (Antunes, 
1980. p. 86). 

O sindicalismo brasileiro, com suas varias fases, so veio a se afirmar enquanto 

movimento politico relativamente autonomo a partir do final do regime militar, em um 

movimento que ficou conhecido como "Novo Sindicalismo". 

O SINDICALISMO NO BRASIL 

A decada de 80 foi marcante para o sindicalismo brasileiro. Depois do periodo de 

crescimento resultante dos movimentos grevistas do ABC em 78 e 79, e da greve nao 

vitoriosa de 80, que ficou conhecida como "Novo Sindicalismo"6, o movimento comega a 

passar por transformagoes importantes no periodo que vai de 82 ate os dias atuais. Apos a 

greve de 80 (que durou 41 dias) e sua consequents derrota devido ao endurecimento do 

patronato e do governo que nao cederam as exigencias dos grevistas, o movimento sindical 

entra o bienio de 81/82 abalado por aquela derrota acrescida a politica recessiva e as 

mudangas na politica salarial, resultando assim num quadro de refluxo e numa diminuigao 

na deflagragao de greves. Vale ressaltar que o desenvolvimento da crise, que se da com 

6 As novas praticas implcmentadas por esta corrente a partir do final da decada de 70, apontam claramente 
para um "Novo Sindicalismo", que rompe e comeca a disputar hegemonia no movimento sindical contra o 
"velho sindicalismo" de carater assistencialista, corporatrvista e dependente. Os tres principais eixos da 
pratica deste novo sindicalismo sao: A ruptura da dep en ciencia do Estado (demonstrado na defesa do contrato 
coletivo e da hvre negociagao, em contraposicao ao dissidio coletivo), a necessidade de democratizagao dos 
sindicatos (com a maior participacao da base nas atividades atraves das comissoes de fabrica e dos delegados 
sindicais) e a politizagao do movimento sindical e sua ampliagao para a disputa politica nacional (alcangados 
com a fund acao do PT e da CUT). 
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maior forga na decada de 90, e resultado de varios fatores somados, como a reestruturagao 

produtiva que o capitalismo vai passar a partir da crise do modelo de acumulagao fordista, e 

a consequents crise do sindicalismo de inspiragao social democrata no Brasil e na Europa. 

Paralelo a isso houve tambem um crescimento expressivo do sindicalismo nos setores 

assalariados medios, resultado tambem do processo de diversificagao e heterogeneidade da 

classe trabalhadora (ver Nogueira, 1996), e na formagao de associagoes sindicais e 

profissionais, alem do crescimento do movimento sindical rural. Como conseqiiencia disto 

ha uma retomada expressiva dos movimentos grevistas no pos-83. Surge tambem neste 

periodo as principais centrais sindicais brasileiras, com destaque para a CUT 7, herdeira dos 

movimentos grevistas do ABC e portadora de uma pratica mais combativa, e a CGT 8 mais 

moderada e herdeira da antiga burocracia sindical atrelada ao Estado. Deste ultimo acabara 

por surgir uma outra vertente conhecida como sindicalismo de resultados que se chamara 

Forga Sindical, liderada por Luis Antonio de Medeiros. 

Segundo Nogueira (ibidem), a decada de 80 e marcada principalmente pela 

incorporagao no Movimento Sindical de amplos contigentes de trabalhadores nao 

qualificados, o que aumentou significativamente os desafios do sindicalismo brasileiro. Isso 

se deu principalmente devido ao aumento do numero de sindicalizados observados na 

decada de 80. Outro elemento importante e a presenga, cada vez maior, dos funcionarios 

publicos no Movimento Sindical organizado. Com a crise do sindicalismo, este segmento 

sera o grande responsavel pela manutengao, tanto financeira como politica dos sindicatos, 

em especial da CUT, ja que era praticamente o unico setor que mantinha o ritrno de greves 

7 Central Unica dos Trabalhadores fundada em Sao Bernardo em 28/08/1983. 
8 Central Geral dos Trabalhadores fundada em 23 de Marco de 1986. 
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na decada de 90. A agao do govemo federal visando quebrar a estabilidade do 

funcionalismo publico esta certamente relacionada a este fenomeno. 

A emergencia do sindicalismo no setor publico possui uma dupla dimensao: tanto 

economica quanto politica. A incorporagao crescente dos assalariados medios e dos 

trabalhadores de servigos no movimento sindical e na organizagao de greves, que em 

relacao aos funcionarios publicos tem caracteristicas peculiares como a longa duragao das 

greves e o elevado indice de jornadas nao trabalhadas, vem do fato de os trabalhadores 

assalariados de nivel medio sofrerem hoje um processo de pauperizagao e de aproximagao 

gradativa a situagao salarial dos operarios industriais. Este quadro trouxe a luz a 

problematica da organizagao dos setores medios, quer em associagoes, sindicatos ou 

comissoes de empresas; colocou tambem um desafio aos mesmos, no sentido da priorizagao 

da dimensao sindical de suas entidades para atender as demandas das bases e da 

incorporagao no movimento sindical mais geral, o que exige o posicionamento sobre a 

ordem politica, economica e social. 

Este fenomeno causa tambem mudangas na luta estrategica das centrais sindicais, em 

especial a CUT, que historicamente tem uma insergao maior e uma agao voltada 

preferencialmente para o segmento operario urbano. 

Assim como Alain Bihr, Nogueira aponta a necessidade dos sindicatos brasileiros 

transitarem da luta economica a luta politica, como forma de superar a crise atual, e criarem 

novas estrategias de mobilizagoes de suas categorias. 

"0 sindicato representa tambem forma de mediagao para a consciencia sindical e 
formagao de interesses e de classes do mundo do trabalho. Ainda que diferente dos 
partidos politicos que por excelencia sao instrumentos diretos da hita politica, os 
sindicatos enquanto forma de mediagao transitam da economia a politica o tempo 
todo"(1996,p.04). 
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Outras marcas importantes do periodo sao: o aumento no numero de sindicalizados, 

que foi ampliado nao so no meio urbano, mas tambem no meio rural, e das greves gerais 

como as ocorridas em 1983, 1986, 1987 e 1989 sendo todas realizadas contra a politica 

economica do governo que gerou no periodo um forte arrocho salarial. A coristituicao de 88 

traz tambem avancos ao movimento sindical, devido a consolidacao de direitos trabalhistas 

conquistados nas greves e devido a permissao dada pela constituicao a formacao de 

sindicatos pelos funcionarios publicos que ate entao nao dispunham deste direito. 

Com a eleicao de Fernando Collor e a aceleracao da implantacao do projeto neoliberal 

no Brasil o sindicalismo brasileiro inicia o seu periodo de crise. Vale ressaltar que, com a 

implantacao do Neoliberalismo, outros movimentos tambem ocorrem, quais sejam, o 

avanco da globalizacao e da reestruturacao produtiva. 

Os ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA CRISE 

O Neoliberalismo e a expressao politica, de carater conjuntural, de um projeto de 

sociedade sem qualquer "intervencao9" do Estado. Este movimento e iniciado a partir do 

pos-II Guerra Mundial, com a reacao de alguns teoricos e politicos as politicas Keinesianas 

e ao Estado de Bern Estar Social. O primeiro teorico a defender estas ideias foi Friedrich 

Hayeck, fundador da Sociedade de Mont Pelerin na Suica. O Neoliberalismo e fundado em 

tres bases fundamentais: nenhum controle por parte do Estado ao funcionamento do 

mercado; a defesa da desigualdade como valor fundamental para garantir a liberdade e a 

9 Intervencao no sistema produtivo atraves das estatais que, para os neoliberais, deveria ser suprimida atraves 
das pm'auzacoes. Vale ressaltar que apesar disto o Estado ainda dispoe de outros meios de intervencao sobre 
a economia ja que e exercida um controle pelo mesmo sob as regras do mercado, como por exemplo as 
constantes barreiras alfandegarias impostas pelo governo dos EUA para impedir a entrada de produtos 
estrangeiros no pais. 
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concorrencia, e a afirmagao do capitalismo enquanto realizagao ou conseqiiencia natural da 

organizagao dos homens. O Neoliberalismo, que surge inicialmente na Europa, ganha forga 

com a ampliagao das suas ideias para os paises perifericos, a partir do inicio dos anos 90 

com o chamado "Consenso de Washington". 

Em relagao a Globalizagao, varios conceitos foram desenvolvidos, embora poucos 

conseguiram integrar os varios aspectos da globalizagao, discutindo-o em sua esfera 

cultural, economica e, principalmente social e politica. Tambem vale ressaltar que, por ser 

um movimento recente, qualquer conceituagao dada ao fenomeno tende a ser incompleta, 

necessitando de maiores analises e comprovagoes. 

O grande debate, hoje existente entre os estudiosos do assunto, diz respeito ao carater 

da Globalizagao, ou seja, se ela e um fenomeno real, palpavel, ou se nao passa de uma 

construcao ideologica, que criaria novas condigoes politicas para o avango do capitalismo. 

Chesnais (1996, p.23), filiado a segunda perspectiva, defende a tese de que o termo 

(Globalizagao) nada mais e do que uma mensagem, enviada aos grandes grupos 

multinacionais, que os alertam da necessidade de se aproveitarem10 das oportunidades 

abertas pela liberalizagao e desregulamentagao das economias. Sendo assim Chesnais 

postula que o processo em curso e mais bem designado pelo termo mundializagao, o qual 

tende a marcar a necessidade da construgao de instituigoes mundiais que possam regula-lo. 

Segundo Druck (1996, p. 23) "a globalizagao e um 'movimento' de carater estrutural do 

capitalismo, numa fase em que as principais tendencias - presentes desde os seus 

primordios — sao levadas as ultimas conseqiiencias e se desenvolvem em seu limite 

mdximo". Este movimento, portanto de grande duragao, seria baseado em varias e 

1 0 Grifo nosso. 
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importantes transformagoes, como: a transnacionalizacao das empresas; o 

superdimensionamento da esfera financeira em detrimento da esfera produtiva; o enorme 

desenvolvimento das telecomunicagoes permitindo a grande mobilidade do capital; a 

universalizacao do modelo japones, embora com peculiaridades em cada pais e a formacao 

de um novo "poder global" que se transpoem aos Estados nacionais, baseando-se no poder 

economico do grande capital, como o G-7, o FMJ, o BIRD, que pas sari am a determinar os 

rumos da politica e da economia do mundo, principalmente nos paises perifericos. Embora 

fique claro os varios elementos surgidos com a globalizacao, e impossivel negar a sua 

relacao historica com o desenvolvimento do capitalismo, e o seu carater ideologico, que 

criou um "entidade" fenomenal, com status de "sujeito", que se impoe as politicas 

nacionais, criando a ideia de inexorabilidade da globalizacao, cabendo aos Estados, em 

especial os perifericos, adaptarem-se. Esta mesma inexorabilidade da Globalizacao atingiu 

em cheio o movimento sindical que, cegos diante da ideia (tambem inexoravel) do 

desemprego estrutural, recuaram de suas bandeiras mais avangadas, para se entrincheirarem 

exclusivamente na defesa do emprego. 

Assim como a Globalizacao, a Reestruturacao Produtiva e tambem um movimento de 

carater estrutural, iniciado nos anos 70 nos paises centrais. Segundo Druck (1996, p. 27) a 

restruturacao produtiva e uma resposta a um determinado padrao de desenvolvimento 

capitalista que entrou em crise: o fordismo. Este processo opera mudangas nas formas de 

gestao/organizagao do trabalho (passagem do fordismo para o toyotismo), na alteragao da 

base tecnica (com a implantagao da microeletronica), nas relagoes de trabalho 

(flexibilizagao e desregulamentagao do trabalho), nas relagoes entre as empresas e os 

sindicatos (que perdem a legitimagao negociada dada pelo fordismo), e na competitividade 
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mundial. A reestruturacao Produtiva cumpre importante papel no desenvolvimento da crise 

do movimento sindical brasileiro, principalmente no que tange a relacao entre os sindicatos 

e as empresas. O Brasil nas decadas de 60 e 70 viveu um processo de forte crescimento 

economico baseado no aumento de empresas multinacionais instaladas no pais, que 

utilizavam o modo de gestao/organizacao conhecido como Fordismo, e desenvolviam uma 

relacao de reconhecimento com os sindicatos que ficou conhecida como "hegemonia 

negociada". Com a crise do Fordismo as empresas passam a realizar mudangas na sua 

producao como a flexibilizacao do processo produtivo, a producao personalizada (em 

contraposicao a antiga produgao em serie), a retirada de conquistas trabalhistas e a 

demissao de grandes contingentes de trabalhadores. 

Esta crise de carater mundial, enfrentada pelos paises centrais, em particular a Europa, 

desde os anos 80, e pelo Brasil a partir dos anos 90, esta relacionada com a crise do 

fordismo e com a implementacao das inovacoes inspiradas no "modelo japones" que, com a 

pratica da terceirizacao e do desemprego em massa, tem fortalecido o processo de 

individualizagao das relagoes entre os trabalhadores criando, cada vez mais, dificuldades 

para o fortalecimento e manutencao de uma identidade coletiva e de classe, o que tem 

afetado diretamente a mobilizagao dos trabalhadores pelos seus sindicatos. 

PERMANENCIAS DA ESTRUTURA SINDICAL BRASILEIRA 

A discussao sobre a permanencia da estrutura sindical (e suas principais 

caracteristicas como: imposto sindical, unicidade sindical, enquadramento, etc.), oriunda do 

modelo de sindicalismo corporativista varguista, e ainda hoje uma das questoes centrais da 

analise da Sociologia. Alguns autores apontam a permanencia destas caracteristicas 
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enquanto os principais causadores da crise por que passa o movimento sindical na 

atualidade. 

Para Armando Boito Jr (1991) a estrutura sindical criada a partir do governo de 

Vargas prevalece ainda hoje no movimento sindical, mesmo considerando os reais avancos 

obtidos a partir dos anos 80 e inicio dos anos 90, que acabou gerando um grande 

fortalecimento e ampliacao do movimento sindical como um todo, em especial em Sao 

Paulo. Esse crescimento deu origem ao PT (Partido dos Trabalhadores) que, embora nao 

tivesse nos seus objetivos ser apenas um partido operario, manteve esta caracteristica ate 

hoje, apesar do crescimento de outros segmentos no interior do partido. O autor define a 

estrutura sindical como: 

"A estrutura sindical e o sistema de relagoes que assegura a subordinacao dos 
sindicatos (oficiais) as cupulas do aparelho do Estado - do Executivo, do Judiciario 
ou do Legislative 0 elemento essencial da estrutura sindical brasileira e a 
necessidade de reconhecimento oficial-legal do sindicato pelo Estado." (1991, p. 
50). 

Critico feroz do que ele chama de sindicatos oficiais, o autor aponta tambem que este 

crescimento sindical se deu centralmente no aumento destes sindicatos oficiais que, 

influenciados pela estrutura sindical, tornaram-se, na grande maioria, sindicatos cartoriais, 

nao negando que alguns "sindicatos oficiais" tenham apontado para uma pratica combativa, 

como e o caso do sindicalismo do ABC que opta por atuar dentro da estrutura sindical 

oficial. 

Outro elemento citado logo no inicio do artigo faz referenda ao crescimento do 

movimento sindical11 em setores ate entao pouco expressivos (quanto a movimentacao 

politica-sindical) como e o caso da area rural, profissionais liberais e funcionarios publicos. 

1 1 Este crescimento e medido pelo autor principalmente devido ao aumento de greves entre 78 e 91, colocando 
o Brasil, dentre os paises mais populosos do planeta, como o campeao em greves. 
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Quanto a estes ultimos, vale ressaltar que, ate este periodo estudado, eram proibidos de 

terem sindicatos oficiais, obrigando-os a criar associagoes, embora essas atuassem na 

pratica como sindicatos. 0 autor afirma que, devido a nao estarem vinculados a estrutura 

oficial (nao serem "sindicatos oficiais") estas associagoes conseguiram atuar de forma 

organizada e combativa. 

Esta questao, do sindicalismo no funcionalismo publico, tem gerado um grande 

debate entre os estudiosos do sindicalismo, principalmente devido a sua importancia 

politica e financeira hoje na CUT . Alguns autores justificavam este peso devido a 

estabilidade dos funcionarios publicos13 que, sem tanto medo do desemprego, podiam fazer 

greves e mobilizagoes com mais freqiiencia. 

A analise de Boito Jr centra-se na discussao sobre a estrutura sindical e o sindicalismo 

de Estado. Para ele, as mudangas ocorridas a partir da crise do modelo sindical adotado 

pela ditadura militar, que gerou a supressao de importantes elementos de controle 

autoritario do periodo ditatorial, como, por exemplo, o atestado ideologico que os diretores 

eram obrigados a apresentar ao assumirem a diregao do sindicato, nao foi suficiente para 

impedir que permanecessem os elementos centrais da estrutura sindical. Outra preocupagao 

do autor e entender quais foram as posigoes adotadas pelas principais correntes do 

movimento sindical diante da necessidade de mudangas nesta estrutura, comparando-as 

com as posigoes que acabaram por se tornar hegemonicas no Movimento Sindical atual. 

Para o autor, o movimento sindical foi, apos as suas primeiras demonstragoes de lutas, 

enquadrado (controlado) pelo Estado atraves da criagao de um conjunto de 

1 2 Central Unica dos Trabalhadores. central sindical fundada em 1983. 
1 3 Esta estabilidade, que durante muito tempo garantiu um certa tranquihdade na atuacao sindical deste 
segmento, acabou de ser quebrada pelo governo FHC e ja tem dado reflexos na atuagao destes sindicatos. 
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regulamentacoes sobre a organizagao sindical. A partir disto acabou criando-se um 

sindicalismo totalmente dependente e atrelado ao poder estatal, dando origem ao que o 

autor chama de sindicalismo de Estado. O autor vai defender que, ao contrario do que os 

sindicalistas e autores como Francisco Weffort14, Ricardo Maranhao15, etc., passaram a 

afirmar apos o fim do periodo da Ditadura Militar, a "estrutura sindical nao conheceu 

nenhuma crise ao longo dos ultimos anos, e que as transformacoes pelas quaispassou nao 

representaram a sua extincdo, mas sim a sua reforma, reforma que Ihe permitiu sobreviver 

a critica ideologica e pratica a que foi submetida desde os anos 70. " (1991, p. 49). 

Esta estrutura, mesmo derrotada, tem servido como instrumento de moderagao da luta 

sindical brasileira. Os principais elementos desta estrutura sindical seriam: a unicidade 

sindical; o enquadramento sindical; o imposto sindical; a carta de reconhecimento, entre 

outras, que foram elevadas a condigao de normas constitucionais pela Constituicao de 88. 

A unicidade sindical, que determina a obrigatoriedade de existencia de apenas um 

sindicato por categoria, acabou fazendo com que os trabalhadores perdessem a opgao de 

escolher a qual entidade se filiar, dado a obrigatoriedade de uma so entidade. Esta lei e hoje 

alvo de grande disputa entre os grupos organizados do movimento sindical. Alguns grupos 

em especial a CSC tem defendido veementemente a manutengao desta lei afirmando que, 

com o fim da unicidade sindical, o sindicalismo tenderia a se desagregar ja que passariam a 

ser fundados varios sindicatos numa mesma categoria, diminuindo a coesao da mesma. 

O enquadramento sindical, utilizado pelo governo a partir do primeiro governo 

Vargas, determinava que os trabalhadores so poderiam se organizar por categorias 

1 4 Francisco Weffort, Participacao e Conjlito Industrial: Contagem e Osasco. 1968, Cadcrnos do CEBRAP, 
Sao Paulo, 1972. 
1 5 Ricardo Maranhao, Sindicatos X Comissao de Fabrica: Uma Falsa Alternativa, revista cara a cara, n. 2, 
dez. 1978,Petr6polis, Vozes. 
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profissionais, criando sindicatos verticalizados e desta maneira dificultando a organizagao 

dos trabalhadores enquanto classe social. Quanto a esta questao ha um certo consenso entre 

os dirigentes sindicais contra a lei, ja que, por reconhecer os sindicatos e federagoes por 

categorias, nao permite (ou melhor, nao reconhece oficialmente) as Centrais Sindicais, 

como a CUT, por exemplo, que nao tem reconhecimento oficial para fazer acordos e 

participar de convengoes, embora tenha alcangado, atraves das lutas, legitimidade suficiente 

para ser consultado e convidado extra-oficialmente a dar opiniao acerca de acordos e 

convengoes coletivas em geral. 

Quanto ao imposto sindical, o autor afirma que ele garantia ao mesmo tempo: o 

controle do Estado sobre as contas dos sindicatos, ja que o governo podia saber o quanto se 

arrecadava, o controle da distribuigao e exigencia de prestagao de contas, onde era 

obrigatorio, ate o periodo ditatorial, que esse dinheiro fosse utilizado apenas em atividades 

assistencialistas e, o surgimento de sindicatos fantasmas que sobreviviam desta 

contribuigao compulsoria dos trabalhadores sem precisar mostrar servigo aos seus 

representados. 

Todas estas questoes, em especial a unicidade sindical e o imposto sindical, 

dependem centralmente de uma coisa: o reconhecimento legal do Estado atraves da carta de 

reconhecimento que para o autor se constitui num dos principais elementos de atrelamento 

dos sindicatos, dado que o sindicato so e reconhecido como tal se obtiver do Estado esta 

carta, desta maneira, o sindicato passa a ser "independente dos trabalhadores e dependente 

do Estado". 
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Apesar de a Constituigao de 88 ter proibido a intervengao do Estado nos sindicatos, o 

governo manteve, atraves da carta de reconhecimento, um instrumento legal de controle, ja 

que ele pode manipular a distribuigao destas cartas favorecendo os grupos mais moderados. 

"Sua representatividade, suas financas e seu reconhecimento publico pelo patronato 
e pela midia dependem do registro. Nessas condigoes, o Estado pode regulamentar, 
com rigor ou com flexibilidade - isso dependera da correlagao de forgas -, a vida 
associativa e as formas de gestao da entidade sindical, estabelecendo inclusive, as 
punigoes cabiveis para cada transgressao cometida pelos sindicalistas. Essa 
regulamentagao, rigida ou flexivel, e um efeito da estrutura sindical." (1991, p. 
52) 

Para Armando Boito Jr, embora os elementos do controle autoritario sobre os 

sindicatos, proprio do periodo ditatorial tenham sido eliminados, ja que a constituicao de 

88 1 6 passou a proibir a intervencao do poder publico sobre a organizagao sindical e permitir 

uma maior ampliagao do direito de greve, os elementos centrais da estrutura sindical 

permanecem impedindo assim o fortalecimento de um sindicalismo autonomo e construido 

nas bases. 

"A estrutura sindical brasileira nao entrou em crise no periodo aberto pelas greves 
de massa em 1978, porque, desde entao, nao se constituiu nenhuma forga social que 
agisse conscientemente no sentido de suprirnir aquela estrutura. Ao contrario do 
que se costuma afirmar, veremos, mais a frente, que a CUT nao tem uma posigao 
clara e consistente contra a estrutura sindical. O que esteve em crise a partir de 
1978 foi o modelo ditatorial de gestao do sindicalismo de Estado implantado pela 
ditadura militar, modelo esse que, se tinha como condigao de existencia e 
funcionamento a estrutura sindical, nao pode, por causa disso, ser confundido com 
essa ultima."(1991,p. 58). 

O autor aponta tambem que durante o processo de reorganizagao do sindicalismo na 

decada de 80, varias correntes do movimento disputaram concepgoes diferentes acerca 

desta questao, sendo vitoriosa a corrente oriunda do novo sindicalismo do ABC, que 

defendia um processo gradual de rompimento com a estrutura sindical por dentro da 

mesma, avangando na destruigao do modelo de controle autoritario, mas nao rompendo, 

Constituicao de 88, artigos 8° e 9' 
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talvez por interesse da manutengao do poder e do status gerado por este modelo, com os 

elementos centrais da estrutura sindical. Esta mesma corrente, durante a ditadura, utilizou 

constantemente de formas alternativas de organizagao sindical, como foi o Fundo de 

Greve que funcionava como um verdadeiro sindicato paralelo/alternativo, sempre que o 

Estado intervinha no sindicato e depunha a sua diretoria, mas acabava retomando, e com o 

fim da ditadura, manteve-se na direcao do sindicato oficial. 

A CRISE NO BRASIL - PECULIARIDADES 

E neste contexto de transformacoes estruturais no mundo do trabalho e de 

manutengao de modelos burocraticos na organizagao sindical que se insere a crise atual por 

que passa o sindicalismo brasileiro. Com as transformagoes que ocorrem no piano da 

gestao/organizagao do trabalho e o aumento do desemprego, ha um afastamento cada vez 

maior dos trabalhadores das lutas sindicais, principalmente devido ao medo da perda do 

emprego. Ocorre em conseqiiencia uma forte diminuigao do numero de greves realizadas 

no pais, e desta maneira os empresarios passam a ter condigoes bastante favoraveis para 

suprimir direitos trabalhistas historicos como o direito a nao redugao de salarios. Outro 

movimento importante e o fortalecimento do "sindicalismo de resultados" de inclinagao 

neoliberal praticado pela Forga Sindical que passa a controlar importantes sindicatos, como 

o Sindicato dos Metalurgicos de Sao Paulo, o maior da America Latina, e passa a dar 

r 17 
sustentagao a politica e as agoes dos empresarios e do governo . 

1 7 O exemplo maior deste apoio foi a rapida aceitagao da proposta das montadoras de redugao da Jornada com 
reducao dos salarios e o apoio dado ao governo na projeto de lei que criava o Contrato de Trabalho por 
Tempo Determinado. 
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A CUT, central sindical que ja nasce grande e forte, entra num processo de 

enfraquecimento politico jamais visto desde a sua fundacao. As constantes disputas 

fratricidas pelas maquinas sindicais e o processo de burocratizagao dos sindicatos passam a 

ser elementos importantes no fortalecimento desta crise. O medo do desemprego18, por 

outro lado, leva a um afastamento dos trabalhadores da organizagao sindical e em resposta 

ha uma forte diminuicao no numero de greves realizadas. A grande tarefa dos sindicatos 

agora, com a instalacao da crise, e a luta pela manutengao do emprego, levando os 

sindicatos, em especial os filiados a Forga sindical, a assumirem o discurso do governo de 

que o problema do desemprego no Brasil esta relacionada a baixa qualificagao da nossa 

mao-de-obra19 Desta maneira a pratica assistencialista passa a ser a tonica dos sindicatos, 

entre estes muitos sindicatos cutistas, que passam a dar mais atengSo a realizagao de cursos 

de capacitagao, requalifi cacao entre outras praticas assistencialistas comuns no periodo do 

governo Vargas e da Ditadura Militar (como cabeleireiro, dentista, farmacia, etc.). 

Na Bahia a crise assume contornos mais dramaticos, principalmente se levarmos em 

conta o alto indice de desemprego na RMS que segundo a PED 2 0 ja passa dos 24% da PEA. 

Os sindicatos baianos hoje na sua grande maioria apontam como a principal luta do 

momento a defesa do emprego, melhorias nas condigoes de trabalho da categoria e a saude 

dos trabalhadores21. Os maiores sindicatos do estado sofreram forte queda no numero de 

sindicalizados principalmente devido as demissoes ocorridas. Como exemplo, o 

1 8 Em nosso entendimento, varias sao as implicacoes, no piano da subjetividade do trabalhador, resnltantes 
das rransformacocs no mundo do trabalho. Entre as principais destacamos o mcdo do desemprego, com suas 
duras consequencias concretas. por esta ser a causa mais visivel do afastamento dos trabalhadores das 
mobilizacoes sindicais. 
1 9 Ver materias jornalisticas do periodo de mar/98 a dez/98. 

Pesquisa de Emprego e Desemprego da Regiao Metropolitana de Salvador realizada pela UFBa, SEI, 
DIEESE e Fundagao SEADE. 
2 1 Fonte: "Banco de Dados sobre Sindicatos na Regiao Metropolitana de Salvador" — Fundacao 
UNITRABALHO/UFBa. (dados colhidos em 1998). 
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Sindiquimica, um dos maiores do Estado chegou a pensar em aumentar a taxa mensal de 

contribuicao sindical22 devido a forte queda na arrecadacao do sindicato apos a 

reestruturagao ocorrida no polo petroquimico que eliminou quase um terco dos postos de 

trabalho. O Sindicato dos Bancarios e outro grande sindicato que passou a dar mais atengao 

ao processo crescente de automagao que fez com que o sistema bancario eliminasse cerca 

de 40% dos postos de trabalho em todo o Brasil nos ultimos sete anos23. 

Todos estes elementos sao por demais ilustrativos das dificuldades enfrentadas pelo 

movimento sindical, mas e necessario somar-se a isso as peculiaridades politicas do Estado 

da Bahia. Elas passam desde as dificuldades judiciais dos sindicatos nas disputas com os 

empresarios ate a proibigao do governo municipal a realizacao de passeatas e a circulagao 

de carros-de-som nas principais avenidas da cidade. Mas apesar destas restricoes pode-se 

perceber que o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza do Estado da Bahia, Sindlimp/BA, 

tem conseguido, em especial no periodo que coincide com a gestao Lidice da Mata (1993-

1996), alguns significativos avancos na sua mobilizacao e organizagao sindical, no que 

tange as conquistas reais do sindicato como um aumento real nos salarios da categoria (que 

ficou com um piso de cerca de dois salarios minimos) e melhorias nas condigoes de 

trabalho, (principalmente em relacao a seguranga), e ao aumento da participagao da 

categoria nas suas lutas (vide a grande participagao da categoria no movimento dos 

demitidos da prefeitura de Salvador em 1997). Alem disto houve um aumento da 

representatividade da categoria no cenario politico estadual. Como entao, dentro do atual 

quadro de crise geral do movimento sindical, este sindicato de um setor considerado "nao 

2 2 Esta inform acao foi obtida atraves de conversas inform ais com diretores do sindicato na epoca que 
apreseniavam internamente suas discordancias quanto a rnedida. 

Fonte: Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Lei 4.923/65). Elaboragao: DIEESE - Seeb/Rio. 
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fundamental" dentro do sistema produtor de mercadorias, consegue alcancar significativas 

vitorias na sua mobilizagao? ,. . 

O que se percebe e que ao lado da luta sindical o Sindlimp/Ba desenvolve tambem 

uma intensa luta anti-racista no Estado, atraves de mobilizacoes e campanhas de 

conscientizagao entre a sua categoria, visando principalmente reforcar a identidade etnica 

entre os trabalhadores da sua base. Estas duas lutas em varios momentos se imbricam, 

relacionando os problemas sociais com a discriminacao racial. Os principais elementos 

utilizados nesta perspectiva sao: a formulagao de um discurso proprio que valoriza 

elementos alusivos a heranga afro-brasileira e a condigao de morador de periferia; a 

utilizagao de simbolos (como cores, objetos, penteados, linguagens, etc.); a construcao de 

espacos de socializagao proprios (festas, atividades culturais, etc.); e a defesa comum de 

pautas sindicais e reivindicagoes anti-racistas. 

O uso progressive destes elementos tem levado a uma maior participagao da categoria 

(acentuadamente de maioria negra, entre pardos e pretos) nas lutas do sindicato, 

fortalecendo a mobilizagao sindical e colocando o sindicato em melhor posigao no 

momento da negociagao. Isto tem colocado a categoria numa situagao de destaque no 

cenario politico municipal, muito em conseqiiencia por ja ser conhecido, pelos governantes 

e populagao em geral, os graves problemas causados por uma suspensao dos servigos de 

limpeza numa cidade metropolitana. Um bom exemplo destes problemas foi a crise por que 

passou o governo da Prefeita Lidice da Mata apos as varias mobilizagoes e greves 

relampagos realizada pelo sindicato24 deixando a cidade num grande caos devido ao 

"4 Entre as principais destacamos as greves de 24 horas nos dias 26/05/95; 29/05/95, 17/07/95, e as campanhas 
desenvolvidas nas datas-base de outubro de 95 e 96. 
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acumulo de lixo, que como consequencia fez baixar bastante os indices de popularidade da 

prefeita. 

0 que se pode concluir com a observacao da historia do Sindlimp/BA e das praticas 

sindicais desenvolvidas por esta entidade, e que o crescimento politico deste sindicato nao 

ocorreu como resultado da exclusiva exploracao da contradicao central da sociedade de 

classes, qual seja, a contradicao capital x trabalho. Este crescimento na verdade e fruto da 

capacidade destes dirigentes de perceberem que entre os trabalhadores em limpeza do 

estado da Bahia persiste tambem uma outra demanda social, de carater objetivo, mas 

tambem altamente subjetivo, relacionado a historica submissao economica e ideologica a 

que foram submetidos desde que aqui aportaram os seus antepassados africanos. O 

fortalecimento desta identidade etnica, atraves da valorizagao e da conscientizacao do ser 

negro, operada pelo Sindlimp/BA, acabou tendo decorrencias diretas na construgao de uma 

outra identidade, hoje falseada pela ideologia dominante atraves dos aparelhos de 

hegemonia, a identidade de classe. 

Mary Castro (1996) reforca a necessidade desta mudanga de agao dos sindicatos, que 

devem passear por diversas areas identitarias existentes no seio da categoria representada. 

"O sindicalismo ao se afastar da concepcao de uma classe trabalhadora 
homogenea no seu fazer-se sujeito, reconhecendo individuos que circulam 
por distintas identidades, como as construidas por genero, raga, e orientagao 
sexual, e em distintos espagos, renova-se. Mas nao necessariamente por 
vontade politico-etica, nem ao azar que tal re-orientagao, por ampliar o 
quadro de constituintes, ocorra em periodo critico, quando, em muitos paises 
viria se questionando a representagao dos sindicatos, sua eficacia para 
defender interesses e razoes de vida dos trabalhadores. Por exemplo, nos 
Estados Unidos vem se afirmando a posigao sobre a importancia, para fazer 
frente ao desgaste e perda de credibilidade dos sindicatos, de que o sindicato 
seja sensivel aos novos trabalhadores, como os que trabalham a tempo 
parcial, no ambito domestico, os terceirizados, os desempregados, os do 
setor informal; que seja sensivel a genero, raga/etnicidade e nacionalidade; 
que se lance na defesa da condigao de vida dos trabalhadores migrantes e 
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afro-americanos, sua familia no espago da comunidade (de entrevistas com 
lideres sindicais norte americanos)". 

Esta pbssibilidade historica, qual seja, a inter-relacao entre os interesses subjetivos 

relacionados a sua referenda etnica, e os interesses e demandas objetivas, oriundas da sua 

condigao de classe, e analisada competentemente por diversos autores que veem a classe 

nao como uma coisa simplesmente dada pelas posigoes assumidas pelos individuos no 

sistema de producao de mercadorias, mas em especial, enquanto uma construgao historica, 

fruto das experiencias em comum vividas pelos individuos em suas trajetorias e lutas. 
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O D E B A T E E M TORNO D O C O N C E I T O D E C L A S S E : D E M A R X A 

THOMPSON 

A IMPORTANCIA DO CONCEITO DE CLASSE NA TEORIA MARXIAN A 

Segundo Marx a nogao de classe traz a visao da relagao historica. A relagao precisa 

estar sempre encarnada em pessoas e conceitos reais. A experiencia de classe e determinada 

pelas relagoes de produgao e a consciencia e a forma como essas experiencias sao tratadas 

em termos culturais: tradigoes, valores, ideias e formas institucionais. 

E importante ressaltar a nogao, segundo Marx, de infra-estrutura, superestrutura e a 

determinacao do economico. Ha pelo menos tres sentidos para "superestrutura": formas 

juridicas e politicas que expressam relagoes de produgao reais e existentes; formas de 

consciencia que expressam uma determinada visao de classe do mundo e, por ultimo, o 

processo no qual os homens se tomam conscientes de um conflito economico fundamental 

e tentam soluciona-lo. Esses tres sentidos se referem principalmente as instituigoes, as 

formas de consciencia e as praticas politicas e culturais. 

Infra-estrutura passou a ser identificada, no marxismo, com a proposigao de base, 

quase como um objeto. A "base" e a existencia social do homem ou um modo de produgao 

numa fase particular de seu desenvolvimento. 

Para o marxismo, as condigSes objetivas sao, pois, resultado de agoes humanas no 

mundo material, no qual o processo "detenninante" e "independente de sua vontade", nao 

no sentido historico, mas no sentido absoluto de que nao podem controla-las: so podem 

procurar compreende-las e orientar suas agoes de acordo com essa compreensao. E essa 
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objetividade e a base daquilo que se tornou conhecido no marxismo como "economicismo". 

Para Marx, determinacao nao e so fixagao de limites, mas existencia de pressoes. 

A classe em Marx, de forma bem resumida, tambem tem dois momentos. 0 primeiro, 

relacionado com as condigoes infra-estruturais e a classe-em-si e o segundo, no ambito da 

tomada de consciencia, e a classe-para-si} A teoria de Marx, entretanto, era insuficiente 

diante da complexidade, e complexificacao, das relagoes entre economia, cultura e politica. 

So a partir da decada de 60 e que o marxismo academico passa elaborar as alteragoes 

necessarias a teoria marxista das classes. 

"Isso ocorreu tanto nas proposigSes de E. P. Thompson - em sua bem sucedida 
tentativa de fazer da experiencia coletiva e do sentimento comunitario os nucleos 
da formagao das classes trabalhadoras - quanto nas proposigoes de Althusser e 
Poulantzas, que reconstruiram a teoria marxista em seu feitio estruturalista (do 
ponto de vista conceitual) e funcionalista (do ponto de vista da logica de 
explicagao)." (Guimaraes, 1999. p. 36)2. 

A CLASSE COMPRODUTO DA EXPERIENCIA - THOMPSON 

O pensamento do ingles, E. P. Thompson3, que nao nega em nenhum instante o 

marxismo como teoria fundamental, coloca como central a questao cultural. Embora 

marxista, Thompson, em nada se aproxima do materialismo ortodoxo, chegando ate mesmo 

Marx, preocupado com os mecanismos de fundo das sociedades e nao com as suas formas, manifestou, 
algumas vezes no decurso de sua vida, o desejo de publicar um tratado de historia em que a geografia, a 
historia da cultura, o problema das etnias e da guerra estariam enfocados, mas nao conseguiu. Escreveu 
apenas O Capital, mas basicamente a parte economica da obra, ficando a mesma inacabada, no que se refere a 
analise das classes sociais. 
2 Guimaraes. A. S. A. Classes Sociais. In: Miceli, S. (org.). O que ler na Ciencia Social brasileiro (1970-
1995). Sao Paulo: Editora Sumare: ANPOCS, Brasilia: CAPES, 1999. 

3 Thompson, pertencia a um grupo de historiadores que se reuniam em torno do partido comunista ingles, 
entre o final da decada de 40 e decada de 50. Fazia parte do grupo, os historiadores Eric Hobsbawnn, 
Christopher Hill, Raphael Samuel, George Rude, Raymond Williams e Perry Anderson, entre outros. Foi uma 
geragao de historiadores bastante rigida, que enfrentou o Stalinismo, o prdprio partido comunista, o mundo da 
guerra fria e o Pacto de Varsovia. Ao mesmo tempo, o grupo viveu a tremenda burocratizac2o do partido 
comunista e da propria politica internacional da esquerda comunista. Tudo isto colocou um problema crucial 
para eles. A invasao da Hungria pela Uniao Sovietica, agravou a crise. Ihompson foi um dos primeiros a 
denunciar o partido comunista ingles, pelo seu atrelamento ao partido comunista sovietico. Assim, ele e mais 
alguns historiadores do grupo deixaram o partido. 
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a se afastar de algumas formulacoes basicas de Marx, ja que nao aceita que as instituigoes 

politico-juridicas sao simples reflexo da infra-estrutura. Ele investe contra o marxismo 

vulgar, a partir de uma outra historiografia, sob uma outra abordagem, fugindo um pouco 

da historia institucionalizada. Ele vai propor uma nova forma de escrever a historia, 

valorizando nao apenas as relagoes economicas, mas tambem trabalhando no campo das 

mentalidades coletivas, das crengas e rituais. Adotando uma postura teorico-metodologica 

nada ortodoxa, ele se propoe a trabalhar com as experiencias das pessoas nao apenas como 

simples atos de ideias, mas tambem como sentimentos, valores, consciencia, enfim, 

experiencias acumuladas que se sedimentaram. Experiencia como praxis que envolve uma 

reflexao pessoal e do grupo social e nao apenas como uma categoria de analise do 

pesquisador, experiencia como um produto comum que surge na luta, na luta de classes. 

Thompson, atraves da nogao de experiencia, vai recuperar o movimento que se passa no 

cotidiano da classe operaria e nao apenas dos movimentos politicos, dos sindicatos, dos 

partidos, etc. 

Thompson considera a experiencia humana fundamental para compreender o dialogo 

entre o ser social e a consciencia social. Atraves dessa categoria, a experiencia, tambem 

podemos compreender o processo de produgao de conhecimento. Para o autor, 

"... Os homens e as mulheres tambem re torn am como sujeitos, dentro desse termo -
nao como sujeitos autonomos, individuos "livres", mas como pessoas que 
experimentam suas situagoes e relagoes produtivas determinadas como 
necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida "tratam" essa 
experiencia em sua consciencia e sua cultura, (...) das mais complexas maneiras (...) 
e em seguida (...) agem, por sua vez, sobre uma agao determinada" (1981, p. 182). 

Em Thompson o conceito de classe e ampliado, o sujeito se insere na historia, 

podendo reexaminar sistemas densos e complexos pelos quais a vida familiar e social e 

estruturada. E ai que a consciencia social encontra sua realizagao e expressao. Atraves dos 
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conceitos de cultura, moral, ideologia, Thompson contribui ainda para refletirmos o 

processo organizativo vivido pelos Movimentos Sociais, no periodo de 1970 a 1980. 

Neste sentido, com ampliagao de conceitos atraves da categoria experiencia, 

Thompson afirma que tem como objetivo, no processo de pesquisa, levantar: 

"parentesco, costumes, as regras visiveis e invisiveis de regulagao social, 
hegemonia e deferencia, formas simbolicas de dominagao e resistencia, fe religiosa 
e impulsos milenaristas, maneiras, leis, instituicoes e ideologias - tudo o que, em 
sua totalidade, compreende a "genetica" de todo o processo historico, sistemas que 
se reunem todos, num certo ponto, na experiencia humana comum, que exerce ela 
propria (como experiencias de classe peculiares) sua pressao sobre o conjunto" 
(Thompson, 1981, p. 189). 

Na sua critica as interpretagoes apressadas das teorias marxistas, Thompson 

estabelece tambem como central o fenomeno cultural, determinante para a compreensao da 

dinamica social. Segundo Thompson a consciencia de classe e a ultima etapa de um 

processo eminentemente cultural e nao o primeiro como uma leitura apressada da obra de 

Marx fazia supor. 

Mas o que e fundamental nesses estudos realizados por Thompson e a ideia de 

resistencia dos grupos populares, que deve ser visualizada e percebida dentro dos padroes 

culturais desses mesmos grupos, nem sempre perceptiveis ao nosso proprio entendimento. 

Thompson procurou ultrapassar as abordagens que faziam da cultura uma variavel 

sujeita a economia. Retoma a visao da historia construida a partir das lutas sociais e a 

percepgao da interagao fundamental entre cultura e economia, na qual a nogao de 

resistencia a ordem marcada pelo capitalismo como sistema e central. Essa ruptura com a 

metafora generica base/superestrutura motiva a redescoberta das formas especificas dos 

movimentos sociais. Em Thompson a cultura e construida como lugar central de uma 

tensao entre os mecanismos de dominagao e resistencia. 
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Percebe-se entao, a passagem de um marxismo determinista para um marxismo 

heterodoxo, de corte gramisciano. Enquanto no primeiro era imperative o explicar e 

analisar os conflitos atraves de uma unica contradigao - a diferenga de classe - no segundo 

pode-se pensar a pluralidade de matrizes culturais. Reconhece-se com isso a capacidade dos 

sujeitos sociais de manifestar diferentes praticas simbolicas, muitas dessas expressoes da 

resistencia das classes de baixo, expressao do fazer-se enquanto classe, proposta central na 

visao que considera o sujeito como construtor de sua propria historia, a ideia central do 

marxismo. Ao propor o descolamento da analise dos meios as mediacoes, alem da 

evidencia do fazer-se enquanto classe desses grupos populares parece clara a existencia 

nessas analises da agao do sujeito como promotor de seu proprio destino. 

Thompson (1981), ao tratar a historia dos trabalhadores ingleses em sua principal obra 

A Formagao da Classe Operaria Inglesa (1989), opta por observar as classes sociais em 

seu processo de formagao. Para ele, as condigoes que configuram o processo de luta sao, 

fundamentalmente, politicas e culturais. E a experiencia da desigualdade que conforma os 

valores e as agoes dos grupos e dos movimentos populares. 

Nos tres tomos desta obra a preocupagao analitica de Thompson e com a experiencia 

coletiva que unifica as lutas e projeta o conflito a um cenario mais amplo, construindo, 

assim, uma cultura politica, que conjuga a luta pela manutengao dos costumes ao mesmo 

tempo que a construcao dos protestos. 

Tal como nos mostrou Thompson, a classe operaria inglesa, como outras alias, nao se 

formou de uma vez por todas como uma entidade pura e imaculada de nascenga, como que 

trazendo por si propria e no seu umbigo a marca revolucionaria que a imuniza para todo o 
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sempre. Ela conhece na pratica fases de formagao e desenvolvimento desde a infancia a 

maioridade adulta. 

Usando a narrativa historiografica, Thompson escreveu sobre a epoca em que os 

camponeses na Inglaterra estavam se proletarizando, no seculo XVHI, abrangendo aspectos 

pouco estudados ate entao. Ele segue a trilha deixada pelos proprios atores na historia, em 

suas diferentes manifestacoes, nos locais vivenciados e por meio de registros e memorias 

existentes. Situa e contextualiza seus personagens para depois recuperar a trama e o drama 

de seu cotidiano. A formagao da classe operaria inglesa e uma historia de perda, de 

reelaboragao e de invengao dos sentidos. Thompson propos, portanto, uma outra forma de 

investigar as experiencias dos trabalhadores, trabalhando com a questao da invengao do 

mundo comum e das escolhas de agoes, motivadas pela cultura politica. A estas escolhas, 

ele denomina de consciencia de classe. A consciencia de classe, segundo ele, se constroi na 

luta coletiva, como um desafio diante da perda dos costumes comuns, das tradigoes que 

fazia o mundo habitavel, enquanto vai se constituindo uma outra historia com o que e posto 

no lugar desta perda. 

Entretanto, com grande freqiiencia nao e a consciencia de classe que domina, mas sim 

a identificagao dos operarios com outros interesses, de carater nacional, religioso, racial, 

etnico ou corporativo, enfim formas de consciencia que dividem a classe, possibilidade que 

o autor analisa no segundo dos dois artigos. 

A importancia dessas analises esta em demonstrarem que a consciencia de classe nao 

e uma decorrencia natural e inevitavel da existencia da classe operaria e da luta de classes, 

mas que tampouco e algo inexistente, uma mera construgao ideologica, como pretendem 

certos cientistas sociais, pois sem ela nao seriam possiveis greves gerais ou revolugoes. 
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Mas e precise* de qualquer forma reconstruir toda a interpretagao dada a formagao da 

classe trabalhadora no Brasil. Levar em conta apenas elementos da historia fabril brasileira 

na constituicao desta classe e um reducionismo incrivel. As lutas populares, a organizagao 

daqueles que trabalham, nao ocorreram apenas com o advento da industrializagao e da 

urbanizagao no Brasil, nem tampouco apenas apos a chegada dos imigrantes europeus e 

suas ideias revolucionarias. E preciso levar em conta a resistencia dos escravos, as diversas 

lutas populares ocorridas no Brasil desde o periodo colonial, e perceber que na essencia 

destes movimentos sempre estavam presentes elementos identitarios diversos, muitos 

destes bem distantes da eterna contradicao capital x trabalho. 

Considerando-se a complexidade dos diversos matizes culturais brasileiros, 

certamente verificaremos a infJuencia das mesmas na construcao e manutengao das 

manifestagoes coletivas mais comuns na historia brasileira. 

E mais, em regioes onde as distingoes etnicas, objetivas e subjetivas, sao mais 

gritantes, passaremos a enxergar de forma clara a forte influencia de elementos identitarios 

como raga, etaia, cor, religiao, etc, na constituicao dos grupos de pressao e nas classes 

sociais brasileiras. 

A MOTIVACAO PARA A ACAO: ETNICIDADEXCONSCIENCIA DE CLASSE 

A mobilizacao de um grupo social nasce geralmente da busca de melhores condigoes 

socio-economicas pelos segmentos sociais desprivilegiados e da eliminagao dos 

mecanismos que perpetuam sua condigao de subordinagao na sociedade. Os movimentos 

sociais a partir dos anos 60 vao procurar cada vez mais estar ligados a uma "politica de 

identidade", isto quer dizer que o referencial desses movimentos passara pelo entendimento 

de suas posturas politicas e pela construcao de identidades especificas por parte de cada 
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grupo social. Dessa forma, novas identidades sociais surgiram e outras foram reelaboradas. 

Questoes relacionadas as identidades culturais e as culturas nacionais vao suscitar um novo 

status para o papel das identidades e a classe passa a nao ser a unica categoria mobilizadora 

atraves da qual todas as identidades possam ser representadas. E nesse contexto que a 

mobilizagao etnica no Brasil dos anos setenta vai se inserir, juntamente com uma 

conjuntura nacional de contestacao do autoritarismo e de abertura politica vivenciada pela 

sociedade civil. Os anos 70 vao marcar o momento em que varios segmentos minoritarios 

da sociedade vao iniciar sua luta pelo reconhecimento das desigualdades socioeconomicas e 

culturais, sobretudo no que diz respeito as populagoes afros-descendentes e indigenas. 

Nesse momento a questao racial vai passar a ser um elemento importante nos 

discursos dos movimentos sociais, e o conceito de raga tera um vies nao mais biologico e 

sim socio-cultural. A utilizagao do conceito de raga e ainda corriqueiramente mal visto, 

sobretudo porque ele conduz a lembranga de uma ideologia de superioridade racial muito 

difundida na Europa de fins do seculo XIX, baseada em teorias evolucionistas e 

deterministas, hoje reconhecidamente equivocadas, mas que foram importadas por alguns 

intelectuais brasileiros, sobretudo no pos-aboligao, e serviram , naquele contexto, para 

enfraquecer a ideia de igualdade e fortalecer os rotulos depreciativos de negros e mestigos, 

atribuindo-lhes os "males da nagao" 68. Porem, raga e um categoria cuja nogao biologica ja 

foi substituida nos ultimos tempos por defmigoes culturais, mais de acordo com os 

movimentos sociais da segunda.metade do seculo X X e a valorizagao da questao das 

identidades. Por referir-se as caracteristicas culturais (costumes, tradigoes, origem etc.), o 

termo etnia vai ser entao mais largamente utilizado, sobretudo com a constatagao das 

nagoes modemas serem hibridos culturais e a cultura ser o campo politico primordial, onde 

vao se processar a formagao das novas identidades dos grupos sociais. Assim, raga vai 
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passar a ser "(...) uma categoria discursiva e nao uma categoria biologica. Isto e, ela e a 

categoria organizadora daquelas formas, daqueles sistemas de representacao e prdticas 

sociais (discursos) que utilizam um conjunto frouxo, frequentemente pouco especifico, de 

diferencas em termos de caracteristicas fisicas e corporais, etc. como marcas simbolicas, 

a Jim de diferenciar socialmente um grupo de outro"* 

Assim, quando se fala em ra9a ou taxionomia racial devemos ter em mente que se 

tratam de construcoes sociais, que devem ser entendidas dentro de contextos historicos 

especificos. Particularmente, no que diz respeito a America Latina e ao Caribe as categorias 

socio-raciais sao fluidas e variadas, nao podendo se reduzir a uma analise dicotomica 

(branco-negro). 0 mesmo pode-se dizer com relacao ao racismo, que deve ser analisado 

tendo em vista os significados politicos que o tempo imprime em sua configuracao. O 

racismo nao e uma simples heranca da escravidao e do colonialismo, uma serie de atitudes 

inerentes a cultura dominante, inclui praticas que sao produzidas, discutidas e valorizadas 

de multiplas formas e tern multiplos efeitos. O racismo, portanto, caminha ao largo do 

tempo, modificado por interesses, estrategias e por intercedes entre individuos e grupos. 

Dessa forma, e a partir do entendimento de como se constroem historicamente as 

categorias raciais e o significados que assumem o racismo no Brasil que poderemos 

entender o processo de formacao de identidades entre a populacao afro-descendente. 

A formacao de identidades entre a populacao afro-brasileira tera inicio justamente na 

luta contra o racismo. Nasce como um ideal democratico, em que a questao das 

desigualdades raciais estara atrelada as desigualdades socio-economicas nos discursos das 

diversas organizacoes negras surgidas a partir dos anos 20 e, principalmente, nas ultimas 

decadas do seculo XX, nas grandes cidades brasileiras. Como nao poderia deixar de ser, 

4 Cf. HALL. S. A identidade cultural na pos modernidade. Rio de Janeiro: DP&A Editora. 1998, p. 63. 
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nasce diante de enormes desafios e talvez o maior deles venha do fato de que ao se falar em 

identidade racial no Brasil e impossivel fugir da discussao da fragmenta9ao do processo de 

formacao de identidades da populacao afro-descendente, uma vez que vivemos num pais de 

"muitas cores" e de categorias fluidas quando se trata de identificacao racial. 

Se os processos historicos de constru9ao de identidades sao sempre em alguma 

medida processos politicos, a fluidez e ambiguidades das categorias raciais no Brasil, 

certamente cultivadas no bojo de uma ideologia do branqueamento, tornavam a 

identificacao racial especialmente dispersa e fragmentada entre a popula9ao brasileira de 

afro-descendentes. Dessa forma, uma analise sobre a questao da construcao de identidades 

entre a popula9&o afro-brasileira esta ligada a uma serie de elementos que se relacionam 

com a propria natureza fragmentaria da identidade racial no Brasil e com a construcao da 

identidade nacional brasileira. 

As dificuldades quanto a identifica9ao racial no Brasil residem na seguinte pergunta: 

o que e ser negro no Brasil? A heterogeneidade da populacao brasileira torna dificil ter um 

linico criterio racial como elemento primordial de identidade e as inumeras categorias 

raciais utilizadas no Brasil sao um reflexo de um processo historico de depreciacao do 

negro na sociedade escravista brasileira, de uma estrategia de distanciamento dos ex-

escravos do estigma da escravidao no pos-aboli9ao e de um planejamento politico de 

celebracao positiva da mesticagem na forma9ao da identidade nacional a partir de 1930. 

A fragilidade da forma como se ve a questao da ra9a no Brasil exige uma discussao 

em que se conjugam elementos de cunho politico-social, economico e ideologico. Como 

coloca Jacques d'Adesky, "na realidade, o modo de racializagao brasdeiro iraduz-se por 

uma instabihdade das categorias intermedidrias (mulato, moreno, jambo, sarard etc.) e 

por uma maior fixidez das categorias branco e negro, devido a polarizagao hierdrquica 
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que representam. E justamente essa maior fixidez dos polos que faz com que os negros, 

diminuidos pela dupla denegacdo a que sao submetidos, tendam a se identificar atraves de 

novas categorias (mulato, moreno, jambo etc.), consideradas mais positivas e, portanto, 

mais atraentes. Epor isso tambem que o peso negativo sustentado pela categoria negro 

fragiliza, entre os negros, a assungao de uma identidade coletiva, de um nos, isto e, a 

formacao de uma auto-representacao etnica diferenciada e positiva. Dessa forma, 

apresenta-se como instrumento de nivelamento e de uniformizacdo pela mesticagem inter

racial, rejeitando na negatividade do polo negro{...) "5. Uma amostra da indeterminacao 

das categorias raciais no Brasil esta na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios 

(PNAD) 75, realizada pelo IBGE, em 1976. Quando indagados sobre a sua auto-atribuicao 

quanto a cor, os brasileiros deram nada menos que 136 definicoes diferentes, em que as 

diversas atribuicoes se colocavam entre os polos negro e branco. 

Analisando os dados do PNAD, Schwarcz observou que raca no Brasil e percebida de 

diferentes formas, de acordo com as diferentes categorias raciais. Segundo ela, alguns 

termos podem descrever a cor (meio-branca, morena-acastanhada), o que indica uma marca 

e nao origem; outras atribuicoes indicam qualificacao (branquinha, escurinha); algumas 

refletem um conceito circunstancial (queimada de praia). A autora constata ainda que 

apesar das definicoes serem variadas, "o que ha em comum e uma certa constdncia na 

referenda detalhada a cor em si e nao a origem"6. O fato das auto-atribuicdes se 

relacionarem raramente com as origens nos leva a questao do quanto e dificil a utilizacao 

dos conceitos de grupo etnico e identidade etnica quando tratamos da comunidade afro-

brasileira. 

5 d' ADESKY, Jacques. Pluralismo etnico e multicultwalismo: racismos e ariti-rascismos no Brasil. Rio de 
Janeiro: Pallas, 2001, p. 150. 
6 SCHWARCZ, Lilia Moritz. "Questao racial no Brasil". In: Megras Imogens .Sao Paulo. EDUSP, 1996. 
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As definicoes de grupo etnico utilizadas pelos estudos antropologicos geralmente 

entendem ser um grupo etnico aquele cuja populacao tern como caracteristicas a auto-

perpetuafao biologica e o compartilhamento de valores culturais que proporcionam a 

formacao de um campo de comunica9ao e interacao entre pessoas, permitindo o 

aparecimento de categorias atributivas e identificadoras entre seus membros7. Estas 

defini9oes fornecem uma serie de dificuldades quando colocadas para sociedades 

polietnicas, formadas num contexto colonial e cujas distin9oes etnicas nao sao muito 

visiveis como e o caso da sociedade brasileira. 

Segundo F. Barth, "essas definicoes impedem a compreensao dos grupos etnicos e seu 

lugar na sociedade e cultura humanas" uma vez que elas pressupoem que esses grupos 

desenvolvam formas culturais em isolamento relativo e tern como ponto central de analise 

as formas culturais desses grupos em detrimento da organizacao etnica 78. Barth propoe o 

entendimento de grupo etnico como uma forma de organizacao social, cujo ponto principal 

de analise deve residir nas categorias de atribui9ao e auto-atribui9ao. "Nesse sentido 

organizational, quando os atores tendo como finalidade a interacao, usam identidades 

etnicas para se categorizar e categorizar os outros, passam a formar grupos etnicos"*. Para 

o autor, os grupos etnicos sao definidos a partir do estabelecimento de fronteiras etnicas e 

sao essas fronteiras que mantem as identidades desses grupos quando seus membros 

interagem com outros grupos, sendo, portanto, fronteiras sociais. 

Num primeiro momento essa definicao parece mais adequada para o entendimento da 

formacao de identidades entre a popula9ao afro-descendente brasileira, mas a questao se 

complica quando visualizamos o papel imperativo que a identidade nacional ocupa no 

7 BARTII . Fredrik. "Os grupos etnicos e suas fronteiras". In: O Guru , o Iniciador e outras variacoes 
antropologicas. Contra Capa. s/data. 
8 Ibidem, p.32. 
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cenario brasileiro. A identidade nacional ainda e no Brasil a referenda primordial de 

identidade, porem ela tente a diluir as fronteiras etnicas, tornando-as imprecisas. 

Ao analisar a cultura nacional e a formacao da identidade nacional brasileira, Ortiz9 

mostrou como a politica cultural do Estado pos-64 vai ressaltar o carater mesti9o da 

formacao cultural brasileira, reiterando uma politica cultural do governo Vargas, nos anos 

30, em que a mistura de ra9as e vista como elemento positivo da forma9ao nacional, 

argumento esse que viu nascer na obra de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, o que 

Ortiz chama de "ideologia do sincretismo", a qual vai forjar o mito da democracia racial na 

sociedade brasileira. A questao das mistura de ra9as na constni9ao de nossa identidade 

nacional parece ser uma constata9ao que nao engendra grandes dificuldades de ser 

certificada na realidade nacional, ja que aparece em livros didaticos, na literatura, na 

musica, na midia, enfim faz parte da nossa "comunidade imaginada". O problema reside no 

fato de que esse discurso sobre a heterogeneidade da forma9ao nacional forjou o mito da 

democracia racial, o qual e o grande desafio nao so dos movimentos de mobiliza9ao racial, 

mas tambem de toda sociedade, uma vez que esconde as desigualdades raciais sob o signo 

da hipocrisia. 

Hall coloca que "As culluras nacionais, ao produzirem senlidos sobre a nagdo, 

sentidos com os quaispodemos nos identificar, constroem identidades'\10 Assim a ideia de 

nacao como identidade cultural unificada e um mito, uma vez que as na9oes sao compostas 

por um hibridismo cultural, com culturas nacionais atravessadas por diferen9as internas. 

No caso brasileiro, como ressalta Ortiz, a politica cultural do Estado pos-64 vai 

preservar o retrato harmonico da pluralidade cultural brasileira, forjando uma ideologia da 

9 ORTIZ, R Cultura Brasileira e Identidade Nacional. SP: Brasiliense, 1 996, ktroducao, cap. 1 e 11. 
, ( )HaU,S.Op.Cit., p.51. 

65 



mesticagem que pretende dar um carater de unidade a identidade nacional, assumindo o 

papel de "guardido da memoria nacional" e da "identidade que se encontra dejinida pela 

Historia" . O entendimento do efeito da ideologia da mesticagem e de extrema 

importancia, pois seus tracos sao facilmente identificaveis no senso comum do brasileiro. A 

percepcao da comunidade nacional como uma "mistura" de tres racas torna as fronteiras 

etnicas menos palpaveis - mesmo que continuem existindo - e vai gerar as dificuldades de 

auto-identificacao etnica/racial entre a comunidade afro-brasileira, cuja compreensao passa 

pelo entendimento das identidades individuais e de memoria. As historias de vida, a 

localizacao espacial da populacao, o contato com a heranca cultural africana e com a 

memoria do cativeiro serao elementos que definirao a existencia ou nao de identidade racial 

entre os afros-descendentes. 

Diante disso, quando tentamos analisar a questao da identidade entre a populacao 

afro-brasileira que vive nos meios urbanos e que, portanto, vivencia mais o lado politico da 

mobilizacao racial, quando nao participa como militante, uma serie de outras questoes se 

coloca nessa discussao, entre elas o fato da discriminate racial ser mais latente no meio 

urbano, o fato da populacao ter um nivel de instrucao superior ao da populacao das areas 

rurais, das praticas culturais afro-brasileiras serem centralizadas em instituicoes culturais, 

onde circulam ideias entre os frequentadores, e a conscientizacao politica e mais freqiiente, 

etc. 

Por tudo isso, existe a necessidade de uma abordagem que procure entender as 

manifestacoes variadas do Movimento Negro Brasileiro nas ultimas decadas, incluindo ai 

as diversas expressoes de lutas anti-racistas operadas por outros grupos sociais como blocos 

carnavalescos, intelectuais, movimento estudantil, sindicatos, etc. O entendimento de como 

1 1 Ortiz, R. Op. Cit.p. 100. 
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se constroi o Movimento Negro Brasileiro passa tambem por suas estrategias de 

enfrentamento de seu maior dilema, que e engajar a maior parte da populacao afro-

brasileira na luta politica, num cenario problematic© de categorias raciais diluidas por uma 

ideologia do branqueamento historicamente construida e de uma identidade nacional que 

encontra sua essencia numa cultura sincretica e plural, que muitas vezes mascara os 

conflitos e a desigualdade social e racial na sociedade brasileira. 

Quando no fim da decada de 70 e inicio dos anos 80 surgem organizacoes 

politico/culturais entre a populacao afro-descendente, comeca a se esbocar um novo quadro 

no piano da cultura nacional, em que teremos um grupo que tenta se diferenciar, 

enfatizando o carater etnico e iniciando uma luta para estabelecer um lugar para a 

populacao afro-brasileira na memoria nacional, nao mais sob o signo do sincretismo, mas 

como elemento fundamental e especifico na formacao da cultura brasileira. 

A valorizacao da cultura negra, as estrategias que fizeram de Zumbi dos Palmares um 

heroi digno de figurar entre os mais ilustres personagens da nacao, a valorizacao do 

africanismo e do quilombismo, a denuncia e luta contra o racismo e a posicao social 

desprivilegiada da maioria dos afro-descendentes, vao se constituir em estrategias de luta 

para uma releitura da historia/memoria nacional. De qualquer forma, tanto os descendentes 

dos ultimos escravos brasileiros quanto a popula9ao afro-descendente do meio urbano, vao 

forjar uma identidade racial positiva sempre que lidarem com o passado escravo. 

Esta redescoberta do potencial mobilizador da Etnicidade abre novas possibilidades 

para as organiza9oes do movimento social, mas, quanto ao sindicalismo, abre lacunas 

quanto ao verdadeiro carater da luta empreendida. Este limite no entendimento da 

importancia da Etnicidade na mobilizacao de categorias de trabalhadores esta diretamente 

ligado a resistencia em perceber interfaces entre a mobilizacao etnica e a mobiliza9ao de 
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classe, baseada na ideia de que existem interesses e identidades proprias do mundo do 

trabalho e que, portanto se sobrepoem as identidades etnicas. 

O uso da etnicidade levanta muito mais poeira, na medida em que toca diretamente na 

questao da adequacao da identidade etnica como auto-consciencia de grupos. E, portanto 

subentende juizos de valor e questoes de legitimacao tanto das organizacoes quanto dos 

estudos sobre elas. Ha quern nos tente convencer de que a questao "racial" se dissolve na de 

classe, e nesta negacao da especificidade da questao etnica acabam por expulsar os negros 

como uma falsa categoria. 

Nao pretendemos aqui negar a importancia, ate central em diversas configuracoes 

sociais, da identidade de classe, mas a o que se percebe com a analise da participacao e 

motivacao da categoria dos trabalhadores em Limpeza e que os elementos identitarios 

etnicos sao fundamentais para reforcar a coesao social deste grupo, e ate reforcar as lutas 

proprias da classe trabalhadora, em busca de melhores condicoes de trabalho e melhores 

salarios. 
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E V O L U C A O DOS ESTUDOS SOBRE N E G R O NAS CLENCIAS SOCIAIS 

BRASILEIRAS 

O CAMINHO PERCORRIDO PELA LEITURA DOS FENOMENOS SOBRE A ETNIA NEGRA NO BRASIL 

Uma das preocupacSes centrais do nosso trabalho e entender em que sentido o 

preconceito racial, aplicado historicamente sobre o negro, pode tornar-se instrumento de 

contra-reacao social, com desdobramentos na luta sindical. Como um estigma, tipica 

identidade deteriorada, pode ser recuperada como identidade etnica no seu sentido positivo 

(Etnicidade1). 

Os primeiros estudos sobre as redoes entre negros e brancos no Brasil sao frutos de 

uma antropologia de gabinete, onde a construcao de ensaios baseados em informa9oes 

pouco cientificas e ate imaginarias prevaleciam sobre os metodos de investiga9ao cientifica. 

Outro dado importante e que os estudos sobre negros eram realizados quase que 

exclusivamente pelos sociologos, ja que a maioria dos nossos antropologos estavam mais 

voltados aos estudos da nossa popula9ao tribal (indigena). Os primeiros trabalhos sao 

realizados, por estranho que pareca, por psiquiatras. O pioneiro e o baiano Nina Rodrigues 

(1862-1906) que buscou atraves dos seus estudos demonstrar que o negro era um problema 

patologico, responsavel pelo atraso do Brasil. Dado principalmente pela falta de 

fundamenta9ao cientifica dos seus trabalhos, Nina Rodrigues e considerado de acordo com 

Guerreiro Ramos "uma nuhdade no piano das Ciencias Sociais, mesmo considerando-se a 

epoca em que viveu... ". 

1 Etnicidade pode ser definida objetivamente como a condicao de pertencer a um grupo etnico. A Etnicidade 
reflete as tendencias positivas de identificacao e inclusao em um grupo etnico. 
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Outro autor que se aproxima das ideias de Nina Rodrigues e Oliveira Vianna (1883-

1951). Para este autor o negro tambem e um problema que prejudica o desenvolvimento do 

pais, e para solucionar este problema eie defendeu a imigracao europeia como forma de 

branqueamento do povo brasileiro. 

Arthur Ramos (1903-1949), psiquiatra com formacao em Antropologia e Etnologia, 

criticou Nina Rodrigues, acusando-o de estar preso as teses racistas de Gobineau e 

Lapouge. Embora negue a tese da inferioridade biologica do negro, Arthur Ramos recaiu 

em outro erro, ao defender a inferioridade cultural do negro. Segundo eie so a acao 

continua da "verdadeira cultura" poderia levar o pais ao desenvolvimento e a substituicao 

dos elementos pre-logicos por elementos mais racionais. 

Um maior avanco nos estudos sobre negro vai se dar com a obra O Problema 

Nacional Brasileiro (1914) de Alberto Torres (1865-1917). Citando Ratzel e Boas, Torres 

vai apontar a economia como o verdadeiro problema do Brasil ao inves da raca. Roquette 

Pinto (1884-1954), embora simpatizante da Eugenia, tambem avanca ao apontar que "as 

causas de nossos problemas independem da constituiqao racial, sendo resultante de fatores 

sociais". 

Para Laraia (1979) a Antropologia de Gabinete vai atingir o apogeu com os trabalhos 

de Gilberto Freire. Para o autor Freire levanta em sua obra principal, Casa Grande e 

Senzala (1933) uma variante das ideias de homem cordial brasileiro e da ideia de 

Democracia racial, dado apontar o preconceito como fruto da desigualdade entre as classes 

e nao da raca. 

A partir de meados da decada de 30 varios pesquisadores estrangeiros voltam suas 

atencoes para o Brasil, e aqui desembarcam para realizar pesquisas sobre as relacoes entre 
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os brancos e os negros. Donald Pierson, desembarca na Bahia e entre 1935 e 1937 estuda a 

situacao do negro. Pierson apresenta o preconceito como exclusivo da situacao de classe, 

negando, portanto a existencia de um preconceito racial no Brasil. 

Segundo Laraia (1979) Pierson e Freyre representam uma primeira posicao academica 

acerca do problema. Ambos veem nas tensoes sociais e nas diferencas de classe o problema 

do negro. 

Uma Segunda posicao e marcada pelos pesquisadores que, mesmo admitindo a 

existencia do preconceito racial, consideram que este elemento e irrelevante diante dos 

diversos grupos sociais. Ou seja, mesmo existindo um preconceito a partir de elementos 

raciais, a complexidade das relacoes sociais e a dificuldade de definir grupos de raca bem 

definidos impedem a verificacao de um claro embate, ou divisao em racas. Os principais 

representantes desta posicao sao: Charles Wagley (1952,1963), Marvin Harris (1952,1956, 

1964), Harry Hutchinson (1952) e Bem Zimmerman (1952). 

Uma terceira posicao que vai surgir a partir da decada de 50, e a que considera 

inequivoca a existencia do preconceito racial. Os principais auto res desta posicao sao Roger 

Bastide (1959), Florestan Fernandes (1965), Octavio Ianni (1962), entre outros. 

Outro autor importante desta posicao e Oracy Nogueira (1955) que busca distinguir o 

preconceito existente no Brasil do existente nos EUA. Segundo eie o preconceito praticado 

no Brasil e claramente um preconceito de marca, que pode inclusive mudar com um 

processo de embranquecimento, e nos EUA e um preconceito de origem, ou seja, mesmo 

que o mestico se tome completamente branco nao deixara de ser discriminado enquanto a 

comunidade souber de sua origem. 
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A partir dos anos 70, os autores ja nao possuem nenhuma duvida quanto a existencia 

do preconceito, e os seus trabalhos buscam agora analisar os diferentes aspectos do 

problema. Thales de Azevedo (1975) atacou diretamente o mito da "democracia racial" 

acusando-o de defender a ideia de que a questao racial nao e um problema relevante no 

Brasil e que os exemplos esporadicos sao apenas exce9oes da regra. 

"Azevedo relata numerosos fatos que demonstram a existencia da violencia, pelo 
menos em nivel individual e vai mais longe quando demonstra a existencia de uma 
doutrina e que esta se consubstancia atraves de inumeras ration aliza9oes que 
constituem o proprio mito da democracia racial"(Laraia, 1979. p. 15 ) 

Florestan Fernandes em O Negro no Mundo dos Brancos (1972), busca numa analise 

historica demonstrar que o negro foi duplamente espoliado, dado que alem de nao receber 

nenhuma indenizacao pelos anos de escravidao ainda se viu obrigado a competir com os 

brancos por postos de trabalhos degradantes, sem ter formas de enfrentar tal situa9ao de 

submissao. 

Thomas Skidmore em Prelo no Branco (1976) centra sua analise no desenvolvimento 

da ideologia racista no Brasil e no ideal de branqueamento como melhor solu9ao para o 

problema nacional. Segundo eie a propria elite, mais adiante, vai apoiar as mudan9as 

teoricas acerca do ideal de branqueamento, mas nao vai abandonar a ideia da superioridade 

do branco sobre o negro. Assim eie acompanha as mudan9as em voga no mundo do pos-H 

Guerra Mundial, sem perder o dominio socio-economico sobre a massa espoliada dos 

negros. 

Outra tese que come9a a ser derrubada por Skidmore e mais adiante por Marvin 

Harris e a ideia do carater mais humano do sistema escravista brasileiro. Estes autores 

demonstram que o grau de desumanidade praticado contra o negro foi igual e ate mesmo 

pior do que em todo mundo. 
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"Racismo e a doutrina que afirma haver uma conexao entre caracteristicas raciais e 
culturais. e que algumas ra9as sao inerentemente superiores a outras.' 

Normalmente baseado num conceito de raca, a doutrina do racismo apresenta suas 

no9oes de superioridade a varies grupos sociais, inclusive a agrupamentos nao biologicos, 

como na9oes, seitas religiosas, etc. 0 racismo mistura grupos nacionais, etnicos, 

lingiiisticos religiosos e raciais num amalgama cujas alegadas inferioridades sao falsamente 

atribuidas somente a raca. 

"0 racismo concebe a humanidade como uma serie de gmpos hierarquicamente 
superpostos, usando fatores de ra9a, classe e cultura coincidentes." (Sevferth, 1995. 
p. 201). 

O racismo e mais do que um simples preconceito racial, eie assumiu uma postura 

intelectual de doutrina cientifica. Estas no9oes intelectuais mais contemporaneas sao 

derivadas do ensaio de J. A_ Gobineau, publicado em 18536 Entre os que atualizaram estas 

no9oes no seculo X X podemos citar Chamberlain (1855-1927). No Brasil varias correntes 

intelectuais desenvolveram teses de orientacoes racistas, entre os quais podemos citar Nina 

Rodrigues (1862-1906) que buscou atraves dos seus estudos demonstrar que o negro era um 

problema patologico, responsavel pelo atraso do Brasil. Dado principalmente pela falta de 

fundamenta9ao cientifica dos seus trabalhos, Nina Rodrigues e considerado de acordo com 

Guerreiro Ramos "uma nulidade no piano das Ciencias Sociais, mesmo considerando-se a 

epoca em que viveu...". Outro autor que se aproxima das ideias de Nina Rodrigues e 

Oliveira Vianna (1883-1951). Para este autor o negro tambem e um problema que prejudica 

o desenvolvimento do pais, e para solucionar este problema eie defendeu a imigracao 

europeia como forma de branqueamento do povo brasileiro. 

5 Dicionario de Ciencias Sociais. Funda9§o Genilio Vargas. FGV. Rio de Janeiro: Editora da Funda9ao 
Getulio Vargas, 1986. Pp. 1022-1023. 
6 GOBINEAU, Arthur. Essai sur I'inegalite des races humaines. Paris: Firmin Didot, 1853. 
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Estas teses racistas vao, mais adiante, aprimorar-se sob a forma da ideologia da 

"democracia racial", que comeca a ganhar corpo com a incorporacao do mulato no 

exercicio de funcoes especificas, race a escassez da mao-de-obra branca, incorporando-os 

nas casas grandes coloniais e mais tarde ao mercado de trabalho industrial. 

Thales de Azevedo em sua obra Democracia Racial. Ideologia e Realidade. 

(Petropolis: Vozes, 1975) vai abordar a constituicao da tese da "Democracia Racial" no 

Brasil enquanto uma construcao ideologica que visa estabelecer as condicoes necessarias 

para a plena manutencao da sociedade de classes e para a opressao do negro sem maiores 

tensoes sociais. Alguns elementos importantes vao contribuir para o fortalecimento desta 

tese. Entre eles destacam-se: 1) a forte presenca da determinacao de classe nas situacSes de 

atribuicao de status social e de relacionamento individual; 2) o carater mais encoberto do 

preconceito de cor no Brasil que, normalmente, nao ocorre abertamente ou seguido de 

demonstracoes de violencia. Para Azevedo o preconceito existe, mas nao e apresentado de 

forma consciente e aberta. 

"Aqui o preconceito racial existe veladamente, de forma sorrateira: nao e como na 
Africa do Sul ou mesmo nos Estados Unidos, onde de antemao ja se sabe como 
proceder". (AZEVEDO, 1975. p. 49) 

Apontando a regularidade do racismo no Brasil, e em especial na Bahia, o autor vai 

defender que a "democracia racial" e uma construcao ideologica, criada como forma de 

manutencao do status quo. E, portanto, uma "ideologia e (uma) racionalizagdo que e de 

uma realidadepossivelmente ilusoria" (AZEVEDO, 1975.p. 10). 

"dessa maneira o negro nao teria acesso ao mundo dos brancos, concorrendo para 
isto uma serie de mecanismos nem sempre, ostensivos mas eficazes socialmente" 
(AZEVEDO, 1975. p. 56). 
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O racismo ainda e a forma mais clara de discriminacao na sociedade brasileira, apesar 

de nao admitir o brasileiro seu preconceito. "A emocdo das pessoas, o sentimento inferior 

delas e que e racista. Quando racionalizam, elas nao se reconhecem assim, nao identifcam 

em suas atitudes componentes de discriminacao", analisa Alcione Araujo, escritora e 

dramaturga. O brasileiro tern dificuldade em assumir o seu racismo devido ao processo de 

convivencia cordial que distorce o conflito. Devido a isto, por estar dissimulado, hipocrita, 

e dificil de ser combatido. 

A discriminacao racial esta espalhada pelo Brasil. Escola e midia apresentam um 

modelo branco de valorizacao. O acesso aos espacos politicos, aos bens sociais, a producao 

do pensamento, a riqueza, tern sido determinado pela logica escravocrata. O espaco negro e 

reduzido. 

A discriminacao da-se de duas formas: direta ou indireta. Diz-se discriminacao direta 

a ado9ao de regras gerais que estabelecem distin9oes atraves de proibi9oes. E o preconceito 

expressado de maneira clara como, por exemplo, a proibi9ao ou o tratamento desigual a um 

individuo ou grupo que poderia ter os mesmos direitos e o sao negados. A discriminacao 

indireta esta internamente relacionada com situa9oes aparentemente neutras, mas que criam 

desigualdades em relacao a outrem. Esta ultima maneira de preconceito e a mais comum no 

Brasil. 

De acordo com Alcione Araujo, "e espantosa a naturalidade com que as pessoas 

publicas, principalmente artistas famosos, manifestam seus preconceitos. Essas pessoas 

parecem nao perceber o que estao fazendo e como colaboram para a intenializagao do 
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preconceito, ja que suas falas sao ticias como verdades, repelidas nas novelas, 

multiplicadas pela midia. "7 

As praticas de racismo sao diversas e se apresenta de diversas formas. Por meio das 

estatisticas sobre escolaridade, mercado de trabalho, criminalidade, presenca nas artes e 

outros pode-se perceber o problema na pratica. 

Em um dos vestibulares, aplicados na ultima decada, da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul - UFMS, os mais de 15.000 candidatos se depararam com uma frase da 

prova de lingua portuguesa que trazia preconceito de cor explicito. A frase "Ela e bonita, 

mas e negra. Embora negra ela e bonita " gerou protestos por parte de alguns candidatos, 

que se sentiram constrangidos, e membros do Movimento Negro Unificado - MNU que 

alegaram o constrangimento que a questao submeteu aos candidatos tomando desigual a 

competicao e moveram uma acao encabecada pelo Conselho Estadual dos Direitos do 

Negro que se orientam pela Lei 7.716, que pune com pena de um a tres anos de reclusao e 

multa, os crimes resultantes de discriminacao ou preconceito de raca, cor, etnica, religiao 

ou procedencia nacional. 

Ha tambem uma dificuldade do negro no acesso aos espacos politicos, aos bens 

sociais, a produ9ao do pensamento, a riqueza. A sociedade tern sido, apesar dos mais de 

100 anos da Lei Aurea, regida por uma logica escravocrata e machista. 

A desigualdade racial brasileira e denunciada pela pesquisa da Federa9ao do Orgao 

para Assistencia Social e Educacional - FASE, que traz indices que levam a conclusao de 

que a qualidade de vida da popula9ao negra esta proxima a dos paises mais pobres. As 

7 Alcione Araujo. O Preconceito cordial. Rio de Janeiro: Jornai do Brasil, 05.01.97. 
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familias negras ainda sao marginalizadas no processo produtivo. De cada 2000 menores 

carentes, conforme o UNICEF, 1600 sao negros. 

Tratando especificamente do mercado de trabalho, inumeras sao as atitudes racistas 

que acabam dificultando a insercao do negro em areas que exigem maior especializacao. A 

exigencia de "boa aparencia", o assedio a mulher, a ocupacao de cargos inferiores, a 

remuneracao diferenciada do negro em relacao ao branco nos mesmos cargos, a violencia 

fisica (que chega a ocorrer em alguns casos) sao exemplos do problema. 

O RACISMO NA GUERRA DO MERCADO DE TRABALHO 

"O processo de alijamento e exclusao sofrida pelos afro-brasileiros tern tido, ao 
longo do tempo, a fiincao perversa de constituir um exercito de reserva de mao-de-
obra barata, a disposicao de um empresariado avido de lucros e totalmente 
divorciado de sua responsabilidade social."8 

Discriminado e marginalizado, a imagem do negro perante a sociedade e de 

desqualificado, incapaz, impondo-se-lhe a restricao no mercado de trabalho. Em posicoes 

aquem da merecida, sofre com maior intensidade a situacao socio-economica intensa do 

desemprego, marcado pelo estigma de ser preto ou pardo. A reproducao dessa situacao 

dificulta a mobilidade social do negro. Atraves do preconceito, a mao-de-obra negra e 

direcionada para trabalhos domesticos e pesados. A sua cor e fator determinante, 

sobrepondo-se a sua competencia ou formacao. 

As tabelas9 abaixo trazem indicadores que refletem a participa^o do negro na 

populacao economicamente ativa (PEA), ou seja, aquelas pessoas que se encontram na 

condicao de aptidao para o trabalho, bem como a proporcao de pessoas desempregadas, 

dividindo-se, primeiramente, por regioes e tambem pelo tempo. 

8 Senador Abdias Nascimento. Jornai do Senado. Maio/1998. 
9 IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios (PNAD) - Sintese de indicadores, RJ, IBGE, 1.995 
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P A R T I C I P A C A O D O N E G R O N A P O P U L A C A O E C O N O M I C A M E N T E A T I V A 
( P E A ) E M (%) 

B R A S I L R E G I O E S 

TAXADE 
ATIVTDADE 

NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-
OESTE 

TOTAL 56,7 52,8 54,5 56,5 61,6 58.0 

Branca 56.3 52.0 . - 52.2 55.4 61.3 56.9 

Preta 60.5 58.4 58.2 61.5 62.4 60.3 

Parda 56.8 52.9 55.2 58.1 63.3 58.9 

T A X A D E D E S E M P R E G O 

Total 3.7 3.7 3.3 4.2 3.0 2.9 

Branca 3.4 3.1 3.1 3.9 2.8 2.5 

Preta 4.7 3.9 4.4 5.1 4.5 1.2 

Parda 3.9 3.9 3.3 4.8 3.8 3.5 

DISTRD3UICAO DA P E A E N T R E OS NEGROS 

Total 100 100 100 100 100 100 

Masculino 61.3 62.3 64.4 59.5 58.5 70.4 

| Feminino 38.7 37.7 35.6 40.5 41.5 29.6 

Por estes numeros nota-se que a populacao negra esta presente em expressiva 

representacao no total da PEA no Brasil. Em contrapartida, o problema do desemprego 

atinge principalmente a populacao negra que e a primeira a sofrer devido entre outros 

fatores, a falta de especializacao. Na divisao por sexo, percebe-se que a mulher fica em 

defasagem no mercado de trabalho, um pouco mais da metade do percentual de homens, o 

que elucida duas formas de preconceito: em relacao a cor e ao sexo. As mulheres negras 

ocupadas em atividades manuais representam 79,4% do total. Apenas 60% das mulheres 

negras que trabalham sao assalariadas. Estes dados demonstram tambem que o negro e a 

grande forca de trabalho do Brasil, porem o que mais sofre com as crises. Importante frisar 

o aumento da participacao feminina, no caso negra, no mercado de trabalho. 50.8% da 

populacao brasileira e composta de mulheres. De acordo com os dados apresentados pelo 
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IBGE/90, a populacao negra (pretos e pardos), corresponde a 45% da populacao 

brasileira10 

C O M R E L A C A O A T O T A L I D A D E D A P O P U L A C A O B R A S I L E I R A T E M O S : 

SEXO C O R 

BRANCA PRETA AMARELA PARDA INDIGENA S/ DECIARACAO 

Fcminino 52.9% 5% 0.4% 41.2% 0.2% 0.4% 

Masculino 50.4% 5.3% 0..5% 43.3% 0.2% 0.3% 

Obviamente que a baixa condicao socio-economica em que vive grande parte dos 

negros e a base da reproducao desta mesma situacao, mas sem duvida alguma o atributo cor 

torna ainda mais dificil romper este limite de vida marginal do negro. Nao obstante, a 

formacao profissional nao e suficiente para abrandar as desigualdades, uma vez que entre 

um negro e um branco de igual nivel intelectual11, quase sempre se percebe uma maior 

valorizacao do mercado de trabalho ao profissional branco. 

G R A U D E I N S T R U C A O D E A C O R D O C O M A C O R O U A R A C A 

INSTRUCAO COR OU RACA 

GERAL BRANCA PRETA AMARELA PARDA INDIGENA 

Pre-escola 6.9 6.5 6.6 5.1 7.5 5.5 

Alfabetizacao de Adultos 0.2 0.2 0.5 0.2 0.3 0.9 

1° Grau 78.6% 74.7% 83.5% 58.9% 83% 88.4% 
* 62% 7.3% 4.9% 11.3% 5% 2.5% 

ft ft 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 0.3% 

2° Grau 9.7% 11.8% 7.3% 17.8% 7.4% 4.1% 
28.3% 29.2% 27.6% 32.6% 26.5% 21.5% 

ft* 1.6% 2% 2% 1.3% 1.6% 5.3% 

Pre-Vestibular 0.4% 0.6% 02% 1.8% 0.2% 0.1% 

Superior 3.9% 5.9% 1.8% 15.5% 1.6% 0.9% 

Mestrado ou Doutorado 0.1% 0.2% 0.1% 0.7% 0.03% 0.02% 

1 0 O Brasil tern a Segunda maior popula92o negra do mundo, sendo a primeira a da Nigeria. 
1 1 Apenas 18% dos negros tem possibilidade de ingressar na universidade. 
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Cerca de 60% dos negros brasileiros estao na faixa de analfabetismo. A quantidade de 

negros analfabetos e 2.2% superior a de brancos na mesma situacao. Essas pessoas tern 

maior dificuldade de ascender no mercado de trabalho, e quando conseguem conquistar um 

posto, geralmente sao empurrados para o trabalho precario, com baixas remuneracoes, e 

limitadas garantias trabalhistas12. 

P R O P O R C A O D O S E M P R E G A D O S N O T R A B A L H O P R I N C I P A L , C O M C A R T E I R A D E 
T R A B A L H O A S S I N A D A P E L O E M P R E G A D O R , E M R E L A £ A O A O T O T A L (%) 

SEXO E COR BRASIL NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE 

Total 58.8 52.4 41.2 66.1 67.0 47.7 

Branca 65.1 57.4 49.4 68.1 69.2 51.5 

Preta 53.8 50.7 36.9 60.6 59.6 42.0 

Masculino 

Total 61.0 53.7 40.7 69.8 65.4 47.7 

Branca 67.7 59.3 47.6 71.7 71.7 51.5 

Preta 56.8 51.4 38.3 65.3 61.2 44.4 

Feminino 

Total 55.1 50.6 422 59.8 62.7 47.8 

Branca 60.6 54.8 51.8 62.1 65.0 51.5 

Preta 49.0 49.6 34.3 53.5 57.4 36.2 

Estes indices mostram que, como o negro nao exerce de forma expressiva, setores 

mais formais, a carteira de trabalho nao e assinada pelo empregador, o que retira dele o 

direito de exigir algumas conquistas alcancadas pelos trabalhadores que tern esse direito. 

As mulheres sao as que mais sofrem. Vale destacar que a mulher negra esta empregada, 

1 2 Dentre a popula9ao negra economicamente ativa apenas 6% esta ocupada em atividades tecnicas, 
cientificas, artisticas, administrativas 
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principalmente, no servico domestico, que encontra resistencia em relacao ao seu registro 

como empregado. . . 

O Brasil e o pais com a segunda maior populacao negra do mundo. Contudo, 

analisando o mercado de trabalho, percebe-se que a quantidade de negros em setores 

"elitizados" e muito baixa. O mesmo problema ocorre no ingresso do negro nas 

universidades do Brasil. De acordo com a pesquisa realizada pela FASE (Federacao para 

Assistencia Social e Educacional de Sao Paulo), a possibilidade de um negro ingressar na 

universidade e de 18%, enquanto esta possibilidade para os brancos e de 43%. Outro dado 

importante e que, segundo o IBGE, em relacao a qualidade de vida da populacao, o Brasil 

ocupa a 63a posicao no mundo. Considerando-se a populacao negra, o Brasil fica na 120a 

posicao mundial, ressaltando com isso a diferenca entre os niveis de vida da populacao 

branca e da populacao negra. 

O que se verifica e que ha uma dificuldade de insercao do negro e sua ascensao em 

areas do mercado de trabalho de maior status social. Reserva-se a eie apenas a ocupacao 

das areas de menor remuneracao e projecao social. Este fato e bastante serio e gera 

problemas sociais graves, demonstrando a presenca de varios fatores que impedem essa 

insercao: problemas historicos, educacionais, governamentais, e ainda o racismo presente 

em nossa sociedade. 

Estes elementos acabam por reforcar a auto-exclusao do negro dos espacos de disputa 

politica e ideologica, levando em conseqiiencia a uma auto-reproducao do racismo. As 

possibilidades de mobilizacao etnica demandam necessariamente a movimentacao de 

diversos recursos objetivos e subjetivos. A luta sindical desenvolvida pelo Sindlimp/BA 
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busca explorar estas possibilidades, em busca de uma maior mobilizacao para a luta dos 

seus representados. 
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B R E V E H I S T O R I C O D O SINDLIMP/BA 

A FUNDACAO DO SWDICATO 

O Sindlimp/Ba foi fundado em 14 de dezembro de 1989, mas a organizacao dos 

trabalhadores em limpeza (ou pelo menos a sua forma embrionaria) data de alguns anos 

atras . Em 1998, o Sindlimp/Ba ja contava com cerca de 4000 associados , a grande 

maioria de negros e trabalhadores de baixa escolaridade3, registrando um crescimento 

significativo em relacao aos anos iniciais de sua existencia. A grande maioria destes 

associados estao concentrados em tres grandes empresas: A Limpurb, Empresa Municipal 

de Limpeza Urbana, de Salvador, a Pavter/Vega, empresa particular que presta servico a 

prefeitura neste periodo, e a Limpec, empresa municipal de Camacari. 

A primeira organizacao de carater sindical que congregava os trabalhadores em 

limpeza, antes da fundacao do Sindlimp/Ba, era conhecida como ASTRAL (Associacao dos 

Trabalhadores em Limpeza Urbana), na verdade uma entidade sem expressao social, nem 

carater de luta, controlada por um ex-funcionario da Limpurb de prenome Florisvaldo, que 

era o presidente e que tinha como principal aliado o vice-presidente da Associacao, 

Americo, ambos funcionarios (supervisores) da Limpurb4. 

1 Antes da fundacao do Sindlimp/Ba, ja atuavam frente a categoria de limpeza a ASTRAL, e logo depois o 
SENTRAL, respectivamente Associacao e Sindicato dos trabalhadores em Limpeza de Salvador. 
2 Fonte: Pesquisa sobre os sindicatos da regiao Metropolitana de Salvador, UNTTRABALHO/UFBA. 
3 Em especial os trabalhadores na coleta e varricao das ruas, ja que em varios outros setores da Limpurb por 
exemplo existem funcionarios de diversos nfveis escolares. 
4 As informacoes sobre a composicao da ASTRAL foram fornecidas pelo Dep. Paulo Anunciacao em 
entrevista concedida em 30 de fevereiro de 2001. 
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A partir de novembro de 1989, as liderancas conhecidas como Guto, Juvenal, Donato 

e Paulo Anunciacao5, alem de um outro chamado Agostinho, se afastam do SLNTRAL e 

comecam a realizar denuncias contra o mesmo, formando em agosto de 1990 a Oposicao 

Sindical dos Trabalhadores em Limpeza, que passa a combater diretamente o SINTRAL, 

Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza de Salvador (novo nome assumido pela ASTRAL 

a partir de abril de 1989, apos o registro sindical, permitido aos funcionarios de empresas 

publicas apos a publicacao da Constituicao de 1988). Durante este periodo, a principal 

forma de ataque da oposicao ao SINTRAL era apontar as ligacoes do seu principal 

dirigente, Florisvaldo, com a direcao da Limpurb. 

A Oposicao dos Trabalhadores em Limpeza nasce com o reconhecimento e o apoio 

decisivo da CUT/BA que, atraves de seus dirigentes, passam a acompanhar diretamente o 

grupo, trazendo inclusive as reunioes deste coletivo para a sede da CUT. Alem da CUT, os 

vereadores Amando Lessa (PSDB) e Valdenor Cardoso (PT)6 eram importantes aliados do 

grupo de oposicao. 

Em 1989, o grupo de Oposicao unificou-se com outras liderancas sindicais que ja 

dirigiam um outro sindicato de trabalhadores em Limpeza, de ambito estadual, o 

SINDLIMP/BA, fundado tambem em 1989, e que era presidido por Reinaldo. Apos a 

tentativa frustrada de unificar todos os grupos politicos da epoca (a oposicao sindical, o 

SINTRAL e o Sindlimp) em tomo de um so Sindicato, a Oposicao Sindical entra na 

diretoria do Sindlimp/Ba e se inicia uma forte luta entre estes dois sindicatos pelo controle 

e representacao da categoria, em especial na Limpurb. O SINTRAL, devido a pouca 

5 Paulo Anunciacao chegou a ser diretor de imprensa do SINTRAL, e se afasta do Sindicato por descordar do 
controle feito sobre as financas do Sindicato pelo mesmo tesoureiro do periodo que o SINTRAL ainda era 
apenas uma Associacao, a ASTRAL. 
6 Vereadores da legislature 89-92. Arnando Lessa ja em 94 eleger-se-a Deputado Estadual pelo mesmo 
partido. Valdenor Cardoso n5o reelege-se vereador no pleito de 92, so retornando a camara nas eleicdes de 96 
ja pelo PSDB. 
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combatividade e aos vinculos com a diretoria da LIMPURB vai pouco a pouco perdendo 

espaco para este novo sindicato. 

"SINDLIMP/BA 
Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Publica, Asseio. Conservacao, 
Jardinagem e Controle de Pragas do Estado da Bahia. 
Esta sede e fruto do trabalho incansavel da Oposicao dos Trabalhadores em 
Limpeza que teve initio com os companheiros Guto, Paulo, Juvenal e Donate Com 
o apoio da CUT e Sindicatos filiados, de amigos como Lessa e Valdenor e da 
diretoria do Sindlimp. 

Salvador, 14 de Dezembro de 19917" 

A DlSPUTA COM O SINTRAL 

A relacao do Sindlimp/Ba com o Sintral foi marcada pela intensa disputa no piano 

institucional e no seio da categoria pelo reconhecimento enquanto representante legitimo 

dos trabalhadores em limpeza. 

O Sindlimp, apoiado pela CUT, procurou atuar fortemente na base dos trabalhadores 

da Limpurb, buscando reconhecimento e ampliacao da acao do Sindicato; ja o Sintral, 

desgastado com o impacto gerado pela fundacao do Sindlimp, buscou manter a posicao 

institucional que ja possuia, negociando diretamente com os patroes para garantir o 

reconhecimento e consequentemente a contribuicao que era descontada na folha de 

pagamento. 

Outro mecanismo buscado pelo Sindlimp como forma de legitimacao da sua atuacao 

foi a aproximacao com outros sindicatos que possuiam base em comum ou semelhancas 

quanto a formacao social de suas respectivas categorias. Ja a partir de 1993, os dirigentes 
o 

do Sindlimp come9am a realizar atividades conjuntas com o Sinticcan e com o Sindicato 

7 Placa afixada na entrada da sede do Sindicato situado a rua Conego Pereira, 51 - Sete Portas - Salvador/BA 
8 Sindicato dos Trabalhadores na Construcao Civil de Candeias e regiao. Representa centralmente os 
trabalhadores terceirizados da Refinaria Landulpho Alves em Madre de Deus. 
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dos Vigilantes, organizando atividades gerais e manifestacoes publicas conjuntamente. 

Algumas campanhas especificas em determinadas empresas tambem foram desenvolvidas 

onde estas categorias estavam concentradas. 

A disputa entre estes dois sindicatos nao tardou a chegar a justica. O Sintral, ja 

rechacado pelas bases, principalmente da Limpurb, resolve em 1992 entrar com uma acao 

na justica comum, na 10 Vara Civel, para bloquear as contas do Sindlimp, conseguindo em 

primeira instancia um mandado que impediu que o Sindicato recolhesse contribuicao dos 

trabalhadores durante 6 meses e movimentasse o dinheiro que ja existia em suas contas. 

Apos seis meses com problemas financeiros, onde inclusive o sindicato teve que 

recorrer aos trabalhadores contraindo emprestimos com a categoria no valor de Cr$ 

5.000,00 a juros de 23,30% ao mes, o presidente do Tribunal de Justica da Bahia concedeu 

liminar garantindo a liberacao de todo o seu dinheiro, nao so o recolhido frente aos 

trabalhadores da Limpurb, mas tambem referentes as outras empresas de limpeza que 

contribuiam com o Sindicato. 

Ainda em 1992 o Sindlimp continua a denunciar os problemas politicos existentes no 

Sintral, principalmente quanto aos recursos financeiros que ainda eram recolhidos por este 

sindicato. Na edicao de n ° 16 do Boletim mensal "Vassourao", e publicado uma denuncia 

de mal versa9ao destes recursos. 

"PELEGO TOMA UlSQUE DE 12 ANOS COM O DINHEIRO DO 
TRABALHADOR 

E por isso que o pelego do Sintral nao presta contas. Na ultima viagem que eie fez 
a Fortaleza, para participar de um tal congresso, participou de uma tremenda farra 
com seus amigos, levado a muito uisque de 12 anos e churrasco. Enquanto isso os 
seus cupixas ficaram aqui em Salvador, chupando dedo. Os companheiros que 
ainda sao filiados a gang do Sintral, estao revoltados e vao pedir deshgamento 
daquclc Sindicato. Aguardcm no proximo numcro mais avcnturas da gang do 
Florisvaldo." 
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Vale ressaltar que esta materia foi publicada num niimero do boletim onde era 

apresentada uma prestacao de contas simplificada dos gastos do Sindlimp, onde aponta 

inclusive que o Sindicato gastou bem abaixo do que havia arrecadado. Este detalhe 

demonstra claramente que naquele dado momento o principal ponto de disputa entre estes 

sindicatos estava relacionado a questao financeira e a captacao de recursos na categoria 

atraves da contribuicao sindical, ja que, com a duplicidade de representacao, ambos os 

sindicatos recolhiam a contribuicao sindical. 

Ja com ampla vantagem em rela9ao a representatividade no seio da categoria, a 

diretoria do Sindlimp ja percebia claramente que os ultimos e derradeiros pontos para o 

enfraquecimento total do Sintral passavam pelo impedimento para que o mesmo 

continuasse a recolher contribuicao dos trabalhadores. 

Mesmo enfraquecido, o Sintral ainda possuia uma relacao privilegiada com as 

empresas de limpeza e conseguia, em nome dos trabalhadores, realizar varios acordos 

trabalhistas (que segundo os boletins do Sindlimp, eram lesivos aos trabalhadores) e 

recolher contribui9ao sindical descontada em folha de pagamento. O Sindlimp em setembro 

de 1994 ingressa na justica exigindo o cancelamento destes acordos. A justi9a julgou este 

Dissidio Coletivo9, pedido pelo Sindlimp, em agosto de 95 e determinou o pagamento, 

pelas empresas, das diferencas cobradas durante o periodo que vai de setembro de 94 a 

agosto de 95. 

Esta vitoria do Sindlimp foi mais um passo importante dado na disputa com o Sintral, 

e mereceu materia de capa no boletim do sindicato em Agosto/9510 Neste mesmo boletim, 

9 Dissidio coletivo n 0 801.94.0704-30 
1 0 Titulo da materia: "justica manda empresas de limpeza pagarem salarios mais 112 reais."- boletim 
VASSOTJRAO n 0 61 de agosto de 1995. 
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alguns quadros eram incisivos na tentativa de mostrar a categoria que o Sindicato 

representative dos trabalhadores em limpeza era o Sindlimp/BA. 

"Seu sindicato e o Sindlimp/BA, fica na rua Conego Pereira 51, 1° andar - Sete 
Portas. Telefones 381-2058 e 381-2866, Sarvador/Ba." 

Ao mesmo tempo que realizava esta luta politica quanto ao reconhecimento do 

Sindlimp, o boletim avanca convocando a categoria a se sindicalizar, buscando dar um 

passo mais adiante neste disputa. 

"SIND1CALIZE-SE! 
(Figura)11 Ligue 381-2058 ou 38-2866 e solicite a presenca de um diretor do 
sindicato." 

Logo apos o julgamento do Dissidio Coletivo, o Sintral, ja incorporando dissidentes 

do proprio Sindlimp, recorre e consegue uma decisao provisoria suspendendo o resultado 

do dissidio. Este recuo da justica gerou nova disputa de posicoes na categoria entre os dois 

sindicatos. O Sintral distribuiu documento entre os associados, baseado nesta suspensao 

provisoria, tentando provar que era representante legitimo dos trabalhadores frente a 

justi9a. O Sindlimp de imediato reagiu, lan9ando um panfleto, onde acusa o Sintral de 

mentiroso por nao deixar claro que a decisao da justi9a era provisoria, e que o Sindlimp, 

apos nova defesa, aguardava decisao final. 

"DOCUMENTO MENTIROSO DO SINTRAL TENTA CONFUNDIR 
TRABALHADORES 

A gang do Sintral, agora reforgada com os pelegos expulsos do Sindlimp 
(Agostinho, Mario, Celso e Juvenal), nao toma jeito mesmo. Continuam mentindo 
cinicamente. Alias a unica coisa que sabem fazer. O documento que eles estao nas 

" Trabalhador sendo fotografado na sede do sindicato. 
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maos, foi publicado no Joraal do Judiciario, por que nao e decisao final. Mentem 
tambem quando dizem que foi no diario Oficial. 

O Resultado que saiu foi um julgamento feito pelo juiz com a 
documentacao que eles apresentaram. So que os malandros nao disseram que houve 
uma defesa do Smdlimp, e estamos aguardando nova decisao,(...)"12 

Este assunto ainda vai permear o discurso do Sindlimp durante o mes de agosto de 95 

(mes inclusive com a maior incidencia de boletins publicados, num total de 6, entre 

panfletos de folha inteira e meia folha), merecendo mencao no Boletim de numero 64 1 3, a 

uma nova luta desenvolvida pelo sindicato frente a Prefeitura, e de numero 65 1 4 que 

denuncia a tentativa dos patroes de empresas particulares de limpeza de enganar os 

trabalhadores, apontando o Sintral como o verdadeiro Sindicato da categoria, usando como 

prova deste argumento o recorte do jornai do Judiciario. 

Finalmente, em setembro de 1995, a justica toma uma decisao conclusiva15, definindo 

o Sindlimp/Ba como o representante legal dos trabalhadores, impedindo de vez que o 

Sintral pudesse negociar na justica em nome da categoria. No Boletim do Sindicato numero 

66, a vitoria na justica e fortemente propagandeada, inclusive como materia principal, em 

mais uma clara tentativa de apagar qualquer resquicio do Sintral dentro da categoria. 

Este processo de disputa entre os dois sindicatos aponta tres elementos centrais na sua 

pratica do periodo, e que em muitos casos permanece ainda hoje. A primeira diz respeito ao 

carater legalista da pratica sindical, a segunda esta relacionada a grande importancia que 

assume a arrecadacao financeira em forma de contribuicao ou de imposto para a 

sobrevivencia dos sindicatos, e por fim a relacao privilegiada com a direcao da empresa 

com quern se negocia. 

1 2 O VASSOURAO numero 62 - Agosto de 1995. 
1 3 "O Patrao desconta para o SintraL mas quern luta e o Smdlimp-Ba" - VASSOURAO, n ° 64 - agosto de 95. 
1 4 "Empresas de Limpeza particulares tentam enganar trabalhadores" - VASSOURAO, n ° 65 - Setembro de 
95,pg.2. 
1 5 A decisao foi tomada pelo juiz da 10' Vara CiveL Dr. Irani Francisco. 
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A respeito do carater legalists da pratica sindical, o Sindlimp aponta a todo tempo nos 

seus boletins a importancia dada a essa esfera da luta politica. Inclusive foi neste campo 

que o Sintral tentou fazer frente ao Sindlimp,.quando buscou impedir legalmente a acao do 

Sindicato, na Justica Comum. Esse resquicio e apontado por Armando Boito Jr16, como 

tipicas caracteristicas do Sindicalismo Oficial, heranca do periodo Varguista, onde o 

movimento sindical era exageradamente regulado pelo Estado, passando praticamente todas 

as suas acoes pelo crivo dos orgaos estatais. A negociacao coletiva, forma autonoma de 

inter-relacao com o patronato, pouco foi utilizada neste periodo, prevalecendo na maioria 

das vezes o Dissidio Coletivo, onde o Estado e o mediador da negociacao dando a ultima 

palavra no caso de impasse. 

A respeito da importancia da arrecadacao financeira, ficou claro esta questao quando 

o Sintral, na justica, conseguiu bloquear as contas do Sindlimp. Embora com as contas 

bloqueadas, este se manteve em funcionamento, e ate desenvolveu novas formas de 

arrecadacao, inclusive contando com emprestimos dos trabalhadores. Durante algum 

periodo, esta foi a tatica adotada pelo Sintral para combater o Sindlimp, ja que a principal 

fonte de arrecadacao do Sindicato, o desconto na folha de pagamento, e regulada por lei, e 

uma decisao da justica pode de imediato cancelar as contribuicoes dos trabalhadores. 

Ainda hoje este e um debate espinhoso no Movimento Sindical pois, embora a CUT 

tenha tornado resolucao em congresso contra o Imposto Sindical, ainda existem diversos 

sindicatos, muitos deles fantasmas, que se utilizam deste dinheiro para manter-se na 

maquina sindical. Ja a contribuicao sindical, mensal e autorizada pelo trabalhador, acaba 

nao cumprindo um papel educativo, que leve a uma maior participacao do trabalhador nas 

1 6 Armando Boito Jr.: Professor do Departamento de Ciencia Politica da Unicamp. Organizador do Livro "O 
Sindicalismo Brasileiro nos anos 80". 
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lutas do seu sindicato, porque muitas das vezes a diretoria nao discute com a base a 

importancia da contribuicao e muito menos realiza prestacoes de contas periodicas que 

convencam o filiado de que sua contribuicao esta sendo bem utilizada. 

A relacao Sindicato x Empresa e outro tema muito presente na discussao sobre o 

Sindicalismo no Brasil. Durante o transcorrer da disputa entre o Sintral e o Sindlimp, se 

configurou uma dicotomia estanque, quanto a relacao do Sindicato com a direcao das 

empresas, em especial a Limpurb. Nesta dicotomia o Sintral era identificado pela categoria 

como o "Sindicato dos patroes", inclusive se utilizando dessa vantagem no momento da 

negociacao, e o Sindlimp era identificado como o Sindicato com maior presenca na base, e 

consequentemente so alcancava vitorias frente ao patronato atraves da mobilizacao da base. 

Vale ressaltar que o fato de a maioria da categoria que o Sindicato representa estar 

concentrada na Limpurb, acabou levando a uma concentracao das suas acoes nesta 

empresa, e consequentemente, fez com que houvesse uma aproximacao com a direcao da 

Limpurb, em especial no govemo Lidice da Mata. 

A conclusao que podemos fazer acerca desta acirrada disputa e de que acaba por 

acontecer uma predominancia do Sindlimp frente ao Sintral, em todos os aspectos. Ha uma 

superacao tanto no campo institucional, quanto no campo politico. O reconhecimento da 

CUT, praticamente a unica central sindical organizada na Bahia, garantiu aos dirigentes do 

Sindlimp apoio decisivo entre a esquerda baiana e os outros sindicatos com presenca social. 

A importancia dada, em determinado momento, a luta institucional, mostrou-se pertinente e 

garantiu ao Sindlimp o reconhecimento da justica a sua representatividade, que acabou 

abrindo caminho para a incorporacao de diversas conquistas trabalhistas, ate entao ineditas 

a categoria. E por fim, a aposta numa nova pratica sindical, que explorasse a todo momento 

a centralidade dos problemas causados pelo acumulo do lixo no ambito da politica 
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municipal, e mobilizasse uma categoria ja fortemente explorada numa perspectiva de 

radicalizacao das a9oes, garantiu o fortalecimento do Sindlimp e praticamente levou a 

extin9ao o Sintral. 

A LEGITIMACAO 

O Sindlimp/Ba, desde as primeiras acoes da Oposi9ao Sindical dos Trabalhadores em 

Limpeza, desenvolveu uma trajetoria que unificou vitorias na organizacao e na 

consolidacao do sindicato com conquistas trabalhistas reais. 

Em relacao a organizacao e consolidacao do sindicato, a sua trajetoria aponta para 

uma constante utiliza9ao do instrumento da greve como principal forma de mobiliza9ao da 

categoria. Alem deste elemento, a democratizacao do Sindicato, que incorporou a seus 

estatutos principios como a diretoria colegiada e a proporcionalidade, contribuiu para uma 

maior aproxima9ao da categoria com a diretoria. Outra importante pratica foi a realiza9ao 

dos congressos anuais dos trabalhadores em limpeza da Bahia, que apontavam os rumos a 

serem tornados, no ano vigente, pelo sindicato. 

Com a criacao da Oposi9ao Sindical, ainda em agosto de 1990, importantes a9oes 

foram realizadas contribuindo para o fortalecimento posterior do Sindlimp/Ba a partir da 

incorporacao dos membros da Oposicao Sindical aos seus quadros. A principal atividade 

realizada por este grupo foi a greve de oito dias dos trabalhadores da Limpurb, que 

reivindica aumento real no salario e denuncia a corrupcao instalada na empresa, atraves do 

presidente da epoca conhecido como o "Coronel do Oleo". Esta greve, alem de denunciar 

publicamente os problemas internos da Limpurb, conseguira elevar o piso salarial da 

empresa de um salario minimo para 2,3 salarios minimos, o que equivalia na epoca a Cr$ 
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39.100,00. Outra conquista desta greve foi a garantia a todos os trabalhadores da empresa 

do vale-refeicao. . . 

Apos essa greve, marco fundamental da luta dos trabalhadores em limpeza, o grupo 

que atuava na chamada Oposicao Sindical, alcanca grande reconhecimento da categoria, e, 

para dar continuidade a sua luta, resolve unificar-se com o ja existente Sindlimp/Ba em 

abril de 1991. Em menos de um ano o Sindlimp consegue comprar uma sede propria, carro 

de som e de apoio e uma linha telefonica, e passam a contar com uma estrutura mais 

adequada para a sua atuacao e, ao mesmo tempo, o combate ao adversario, o Sintral. 

A unificacao dos membros da Oposicao Sindical dos Trabalhadores em Limpeza com 

o Sindlimp/Ba, surge de um acordo entre dois grupos distintos, mas logo surge um racha na 

diretoria que fez com que os dois grupos concorram em chapas distintas nas eleicoes para a 

diretoria do sindicato para o trienio 92/95. A eleicao e vencida pelo grupo ligado a antiga 

Oposicao Sindical, em uma eleicao muito con corrida. A partir dai, a nova diretoria do 

Sindlimp/Ba passa a pautar sua acao principalmente na luta contra a privatizacao da 

Limpurb, que vai marcar a sua atuacao por aproximadamente tres meses (marco, abril e 

maio de 1992). 

Como ja foi demonstrado, a outra disputa importante porque passa o Sindlimp/Ba na 

luta por sua legitimacao se da com o Sintral, que tenta varias vezes na justica impedir a 

17 

atuacao do Sindlimp/Ba. 0 Sindlimp/Ba buscou ainda garantir prestacoes de contas 

periodicas dos gastos do sindicato, sempre publicados os balancos no jornai da entidade, 

As contas do Sindicato sao bloqueadas por acao judicial impetrada pelo Sintral em julho de 1992, e so sao 
liberadas em agosto do mesmo ano apos nova decisao da justica. Esta disputa judicial com o Sintral 
permanecera ate 1995, quando o Sindlimp/Ba consegue na justica a devolucao aos trabalhadores dos valores 
descontados para o SintraL essa decisao e suspensa e so em setembro de 1995 a decisao final e tomada a favor 
do Sindlimp/Ba que e reconhecido com o legitimo representante da categoria, inclusive nas negociacoes 
judiciais (dissidios coletivos, contratos, etc.). 
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buscando sempre o contraponto com o Sintral que era acusado de mal uso do dinheiro que 

arrecada em parte da categoria. 

Outro importante passo dado pelo Sindlimp/Ba em sua trajetoria foi a realizacao dos 

congresso anuais da categoria, sendo o primeiro realizado em maio de 1994. O I I 

Congresso dos Trabalhadores em Limpeza da BA, foi realizado em julho de 1995, e o HI 

Congresso em julho de 1996. Em comum, estes congressos tinham como pauta discutir as 

campanhas salariais dos respectivos anos. Alem deste debate, em 95 foi feito um outro 

sobre a reforma constitucional, tema que dominou a cena politica na epoca, e em 96 foram 

discutidas alteracoes no estatuto e a posicao do sindicato frente as eleicoes municipais deste 

ano. 

" I I Congresso aprova Taxa de Lixo e Conselho Administrativo para a Limpurb 
Com a participacao de mais de 150 pessoas entre delegados, observadores, 
palestrantes e convidados, realizou-se nos dias 28,29 e 30 deste mes, no ginasio do 
SESI-Reuro, em Salvador, o II CONGRESSO DOS TRABALHADORES EM 
LIMPEZA DO ESTADO DA BAHIA, tendo como principal objetivo apontar uma 
saida para a questao da limpeza urbana, que esta tendendo para a privatizacao, 
terceirizacao, ou mesmo a concessao. (...)"18 

O Sindilimp/Ba buscou tambem realizar atividades ludicas nesta sua trajetoria, 

sempre unificando estas festas com pautas politicas do momento. Um bom exemplo disto e 

o bloco Xourume, que cumpre, ao mesmo tempo, a funcao de lazer para a categoria e a 

funcao de veiculo de protesto durante o carnaval. Outro exemplo sao as festas 

comemorativas do dia do trabalhador em Limpeza, em 16 de maio, com realizacao de 

assembleias e atividades de lazer. 

Boletim o VASSOURAO, numero 60 de agosto de 1995. 
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"DOMINGO, DIA 21, A FESTA E NO BIS AO NA MATA ESCURA 
Nem so de protestos vivem os traballiadores em Limpeza. Domingo e dia de lazer. 
Vamos extravasar nossa alegria com muito pagode e cerveja no Bisao Mega Show, 
em Mata Escura. Veja a seguir a programa9ao festiva, e participe de todas, que 
voce tern direito. Va e leve sua familia e nao se esqueca que mesmo na hora de 
curtir, os trabalhadores devem estar organizados e disciplinados."19 

O sindicato tambem buscou nacionalizar a sua luta com a cria9ao da Fetralimp/NE e 

com a funda9ao em Janeiro de 1996 da Federa9ao Nacional Unica dos Trabalhadores em 

Limpeza, tambem chamada de Fetralimp. Desde a sua funda9ao, estas entidades, tanto a 

regional quanto a nacional, tiveram forte influencia do Sindlimp/Ba, sempre presente nas 

suas diretorias, e influenciando as lutas principais das mesmas. Um reflexo disto foi o 

indicativo aprovado no primeiro congresso nacional que mostrava a todos os sindicatos de 

trabalhadores em limpeza o uso do nome Sindlimp, o mesmo do sindicato baiano. 

Tambem no campo assistencial e cooperativista o Sindlimp/Ba buscou atuar, criando 

entidades como a Coopelimp/Ba20, que foi responsavel, dentre outras, pela luta em prol da 

construcao do parque residencial dos trabalhadores em limpeza no bairro de Piraja em 

Salvador, e a Aslimp/Ba21, que com sede propria proximo a sede da Limpurb em San 

Martin oferece s e r v i 9 0 S e convenios a pre90S mais baixos a categoria. 

"FUNDADA A COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM LIMPEZA DO 
ESTADO BAHIA 

Neste ultimo mes de Janeiro, vinte trabalhadores em Limpeza, reuniram-se no 
SINDPETRO, e fundaram a Coopelimp-Ba - Cooperativa Estadual dos 
Trabalhadores em Limpeza, numa tentativa de conseguirem, os proprios 
trabalhadores, assistencia social, que geralmente e negada pelas empresas. 
O objetivo e ter acesso a beneficios sem cobran9a de juros abusivos, como cesta 
basica, convenio com livrarias, oticas, farmacias, assistencia medica, servi90 de 
ambulancia, emprestimos e ate ja esta previsto a cria9§o de um conjunto 
residencial."22 

1 9 Boletim o VASSOURAO, especial do dia do Trabalhador em Limpeza. Numero 52, maio de 1995. 
2 0 Cooperativa dos Trabalhadores em Limpeza do Estado da Bahia, fundado em Janeiro de 1995. 
2 1 Associacao dos Trabalhadores em Limpeza do Estado da Bahia. 
2 2 Boletim o VASSOURAO, numero 47 de fevereiro de 1995. 
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"TRABALHADORES CRIAM ASSOCIACJAO BENEFICENTE 
No ultimo dia 10 deste mes foi inaugurada a sede provisoria da Associacao 

dos Trabalhadores em Limpeza do Estado da Bahia - ASLIMP-BA, para cobrir o 
buraco deixado pelo FAE - Fundo de Assistencia ao Trabalhador, que nao vinha 
cumprindo scii papcl, dc dar assistencia aos trabalhadores, como scu nome ja diz. 

A sede da ASLIMP fica na Av. San Martins, 175 - Retiro, proximo ao 
acougue de Dna. Maria, que tambem vai fazer convenio para venda de came 
consignada. 

A Associacao e na realidade um segmento do Sindicato que tambem tern 
dirctorcs na formacao da diretoria que tern como presidente um antigo mncionario 
da Empresa (Limpurb) a disposicao da Codesal, o companheiro Alberto Matos. 

Com a taxa de 5% (cinco por cento) do salario minimo, equivalente a R$ 
5,00 a Associacao oferece gratuitamente os servicos de barbearia, assistencia 
medica e odontologica aos associados e varios outros convenios como livraria, 
papelaria, farmacia, material de construcao e outros."23 

Alem dos aspectos enfatizados, o Sindlimp/Ba manteve tambem nas suas acoes, 

constantes denuncias acerca da situacao do racismo no Brasil e da situacao da mulher, 

participando de Congressos e Encontros Nacionais24, criando comissoes especificas para 

discutir e elaborar acoes referentes ao tema25, divulgando nos seus instrumentos de 

comunicacao as acoes e campanhas das entidades negras26 e participando de forma organica 

das atividades e manifestacoes publicas contra o racismo e o preconceito de genero. Estas 

acoes vao ser incorporadas gradativamente pelo sindicato como instrumento de mobilizacao 

da sua categoria, dado a forte presenca negra entre os trabalhadores em limpeza. 

13 DE MAIO 
PASSEATA PELA VERDADEIRA LIBERTA^AO 

2 3 Boletim o VASSOURAO - numero 77 de marco de 1996. 
2 4 O Sindicato participou do Encontro Nacional de Sindicalistas Negros da CUT, realizado em Brasilia, nos 
dias 11, 12 e 13 de junho de 1995, representados pelos seus diretores Luiz Carlos e Vitor. Neste encontro 
foram discutidos temas rclacionados aos 300 anos dc morte de Zumbi dos Palmares, alem da condenacao 
injusta do jornalista americano negro, Miimia Abul Jamal. Foi deliberado tambem a realiza9ao de uma marcha 
nacional a Brasilia para comemorar os 300 anos da morte de Zumbi e denunciar as pessimas condicoes dos 
trabalhadores negros. 
~5 O Sindlimp/Ba criou uma comissao especialmente constituida para tratar de questoes relev antes a mulher, 
deste de denuncias de exploracao e assedio sexual a acoes de valorizacao do trabalho feminino. 
2 6 O boletim do Sindicato, o VASSOURAO divulgou no periodo estudado (95 a 96), 4 materias relacionadas 
ao M N U e a temas relacionados ao negro.. Nos boletins de numero 57; 66; 67; 69 e 72. 
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Esti longe de ser verdade o que se ensina nas escolas publicas, a respeito da 
libertacao dos negros. Que liberdade e esta que a burguesia branca nos concedeu?. 
Continuamos nos becos, guetos e nas favelas, nas cadeias publicas e sendo 
exterminados pela policia e grupos para-policiais. Nos entendemos que a libertacao 
dos negros sera fruto da luta dos proprios negros. 
Nos trabalhadores em limpeza, uma categoria macicamente negra, participamos na 
ultima segunda das manifestacoes do dia Nacional de Luta contra a Discririimacao 
Racial e o Racismo.27 

Assim as acoes politicas desenvolvidas no Sindicato na sua trajetoria ate o final do 

ano de 1996, foram decisivas para que o mesmo alcancasse forte identidade com a 

categoria ao qual representa, mas, alem das acoes politicas, o Sindlimp/Ba conquistou 

diversas vitorias trabalhistas, fazendo com que a categoria dos trabalhadores em limpeza 

obtivesse niveis salariais acima da media geral e vantagens salariais que poucas categorias 

possuem. 

A primeira grande vitoria, ja citada acima, esta relacionada a greve de 8 dias realizada 

em marco de 1991 pela Oposicao Sindical dos trabalhadores em Limpeza. Ao final desta 

greve os trabalhadores da Limpurb aumentaram o salario base de um salario minimo para 

2,3 salarios minimos, alem de garantir a todos os trabalhadores da Limpurb os vale-

refeicoes, antes privilegio de poucos funcionarios da empresa. A partir dai o piso salarial 

manteve-se ate o final do govemo Lidice da Mata acima de dois salarios minimos, 

incorporando as perdas com a inflacao acumulada e obtendo em alguns momentos 

pequenos ganhos reais no piso salarial. 

E V O L U C A O D O S A L A R I O M I N I M O N O B R A S I L 
(95-2000) 

P E R I O D O V A L O R 

01/05/95 100,00 

Boletim o VASSOURAO, numero 80 de maio de 1996. 
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01/05/96 112,00 

01/05/97 120,00 
01/05/98 130,00 

01/05/99 136,00 
03/04/2000 150,00 

01/05/2000 151,00 

T A B E L A C O M P A R A T I V A D A E V O L U C A O D O S A L A R I O M I N I M O E D O 
S A L A R I O B A S E D A L I M P U R B (95-96) 

A N O / S A L A R I O I N F L A C A O A C U M U L A D A 
A O A N O 

V A L O R D O S A L A R I O 
M I N I M O 

V A L O R D O S A L A R I O 
B A S E D A L I M P U R B 

95 14,77% 100,00 243,62 
96 9,33 % 112,00 258,36 

Outra grande vitoria, que vai inclusive garantir a ampliacao do sindicato para alem 

dos muros da Limpurb, foi a conquista em outubro de 1993, da isonomia de salarios, em 

relacao aos trabalhadores da Limpurb, para os empregados da PAVTER, que 

historicamente recebiam salarios bem abaixo dos funcionarios da Limpurb. Esta vitoria tern 

um peso importante no fortalecimento do Sindlimp/Ba dado que, com o crescimento da 

terceirizacao na Limpeza Urbana, era necessario criar vinculos mais solidos com os 

trabalhadores terceirizados. A partir dai os aumentos salariais conquistados para a Limpurb 

quase sempre eram acompanhados de aumento tambem para a PAVTER e as maiores 

empresas do interior, como a Limpec de Camacari, embora nem sempre os prazos para a 

incorporacao deste valores coincidissem . Em Janeiro de 1995, um aumento de 3,38% e 

alcancado para ambas as empresas, sendo que a PAVTER so libera o aumento para os seus 

funcionarios no mes seguinte. 

"LIMPURB PAGA 3,38% EM JANEIRO E PAVTER PAGA EM FEVEREIRO 
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Como parte do ciimprimento do acordo assinado em outubro do ano passado, neste 
mes, a Limpurb estara pagando sobre os salarios de dezembro o percentual e 
3,38%. O mesmo devera acontecer com a PAVTER no proximo mes de fevereiro. 
Este percentual pago pelas duas empresas, no entendimento delas e produtividade, 
mas no entendimento dos trabalhadores e um pouco das perdas salariais 
acumuladas de outubro /93 a setembro/94, que nao foi reposto na data base, com o 
argumento do Piano Real que nao houve perdas neste periodo."28 

O sindicato conseguiu tambem em marco de 1995, a liberacao das contas do FGTS, 

que o govemo havia autorizado por decreto-lei para uso no financiamento da casa propria. 

De acordo com o Sindlimp/Ba "essas contas ficaram mais de tres anos sem serem 

movimentadas por que a Limpurb deixou de fazer os depositos "29 o que obrigou o sindicato 

a entrar na justica para que o problema fosse regularizado, e os valores comecassem a ser 

liberados. 

Apos a implementacao do Piano Real, e a queda da inflacao, o sindicalismo em geral 

passou por um refluxo que impedia a mobilizacao das suas categorias pela reposicao aos 

salarios das perdas da inflacao. Em 1995, o DIEESE anuncia que as perdas acumuladas 

desde o inicio do Piano Real ja chegavam a 24,20%, e o governo, atraves dos seus orgaos, 

apontavam perdas bem abaixo, que nao passavam de 14,17%. 

Boletim O VASSOURAO - ano V, numero 47 de fevereiro del995. 
Boletim o VASSOURAO - Ano V - numero 48 de marco de 1995. 
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E V O L U C A O DO S A L A R i O R E A L 

Out/94 Nov/94 Dez/94 Jan/95 Fev/95 Mar/95 Abr/95 

M S A L A R I O R E A L 

DEFLATOR: ICV-DIEESE 

A partir dai o movimento sindical em todo o Brasil se rearticula para exigir a 

reposicao destas perdas, mas poucas categorias alcancam tal objetivo, e as que conseguiram 

reposicao tiveram que se contentar com os indices do governo. O Sindlimp/Ba buscando 

tambem a reposicao destes valores, realiza uma greve de 24h no dia 26 de maio de 1995, e 

em junho do mesmo ano as tres maiores empresas (Limpurb, PAVTER e Limpec) 

concedem reajuste salarial de 14%, parcelados em duas vezes na Limpurb e PAVTER e em 

tres vezes na Limpec. Nesta mesma greve os trabalhadores destas empresas conseguiram 

tambem aumento no valor do vale-refeicao que passou de R$ 3,00 para R$ 4,50. 

Vale ressaltar que poucas empresas conseguiram reposicao das perdas do Piano Real, 

ate porque varias delas ainda esperavam a reposicao das perdas dos Pianos Bresser e Verao, 

e as poucas que alcancaram, incluindo ai o Sindlimp/Ba, tiveram que se contentar com o 

indice do governo. 
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"A LUTA FAZALEI 
Enquanto a lei do governo Fernando Henrique Cardoso determina que so 

pode reajustar os salarios na data base da categoria, nos trabalhadores em limpeza, 
fizemos a nossa propria lei. Fora da data base que e ainda em outubro, conseguimos 
um reajuste de 14% a partir de junho. Embora este reajuste na Limpurb seja em 
duas parcelas de sete por cento e na Limpec (Camacari) em tres parcelas, eie 
significa um ganho enorme para os trabalhadores de limpeza, visto que as outras 
categorias nao conseguiram"30 

Outra preocupacao constante do Sindlimp/Ba esta relacionada aos valores pagos pelas 

horas extras, dado que este recurso e muito utilizado pela Limpurb e demais empresas de 

limpeza. Apos solicitacao a justica o sindicato conseguiu que as porcentagens pagas pelas 

horas extras subissem de 50% para 100% em qualquer dia da semana. Alem da hora extra 

tambem o adicional noturno ( das 22:00h as 5:00h) foi aumentado, passando de 25% para 

60%. 

"HORAS EXTRAS AGORA E 100 POR CENTO, QUALQUER DIA 
A justica aprovou o pedido do sindicato de mudar o valor das horas extras 

de 50 para 100 por cento em qualquer dia da semana. Contira e procure o sindicato 
para denunciar o roubo. Cobre as diferencas de setembro de 94 a agosto de 95. 

ADICIONAL NOTURNO E 60 POR CENTO 
Mais uma vitoria dos trabalhadores em limpeza. O adicional noturno, (das 

2:00 as 5:00 horas) foi aumentado tambem. Passou de 25 para 60 por cento."31 

Alem destas vantagens salariais o sindicato conseguiu melhorias nas condigoes de 

trabalho, como por exemplo o trabalho por turno e a carga horaria diaria de 6:3 Oh. 

Desenvolveu tambem lutas gerais pela aposentadoria aos 25 anos de servigo para os 

trabalhadores em limpeza, de acordo com a constituigao que oferece esse direito aos 

trabalhadores em condigoes insalubres, e a luta para igualar os salarios dos trabalhadores da 

3 0 Boletim O VASSOURAO - Ano V - numero 54 de junho de 1995. 
3 1 Boletim O VASSOURAO - numero 60 de agosto de 1995. 
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limpeza predial com os trabalhadores em limpeza urbana, que possuem quase o dobro do 

piso oferecido pelas empresas menores de limpeza. 

O Sindlimp/Ba tambem manteve em sua pauta o controle e denuncia das pequenas 

empresas que pagam salarios bem abaixo do piso definido em convengao coletiva e ainda 

deixam de pagar direitos trabalhistas, e da propria Limpurb, por varias vezes, desde a sua 

criacao, envolvidos com casos de corrupcao. 

Desta maneira a consolidacao do Sindlimp/Ba, enquanto legitimo representante dos 

trabalhadores em Limpeza, tanto oficialmente quanto no seio da categoria, vai sendo 

construido gradativamente com a incorporagao de novas praticas politicas e a conquista de 

significativas vitorias trabalhistas. Vale ressaltar que a polarizagao, primeiro, frente ao 

Sintral e depois, frente a gestao da prefeita Lidice da Mata, foram importantes neste 

crescimento do Sindlimp/Ba, dado que combatendo o Sintral, um sindicato desmoralizado 

por denuncias de corrupcao e por atrelamento ao patronato, e a prefeita Lidice da Mata, que 

por uma postura mais democratica permitiu o avanco das reivindicacoes do sindicato, o 

Sindlimp/Ba encontrou todas as armas necessarias para o seu fortalecimento e crescimento. 

"A gente cresceu muito neste periodo (do Governo Lidice da Mata), ainda mais 
porque eie tem uma historia de luta (...) ela tern um pensamento progressista, e nao 
ha duvida que isso ajuda nas negociagoes (...), hoje com este outro governo isso nao 
foi possivel fazer, foi ate regredindo nossas conquistas (...) mesmo ficando na luta, 
teve enfrentamento ai. no caso dos demitidos. mas nao avangou praticamente 
nada"32 

3 2 Entrevista concedida pelo Dep. Estadual e Ex- coordenador do Sindlimp/Ba, Paulo Anunciacao no dia 30 
de Janeiro de 2001. 
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O F O R T A L E C I M E N T O DURANTE A G E S T A O L I D I C E DA M A T A 

GSIMFACIGS rOLhiCOS z SOCIAIS DO ACUMULG Dz. LiXONUMA MZIKOFOLE 

A importancia do controle do acumuio do iixo nas sociedades urbanas, e tambem nas 

rurais esta diretamente vinculado ao conceito de saude publica1, dado que nas atuais 

sociedades complexas, a preocupagao com o controle de pragas e doengas infecto-

contagiosas, alcanna um importancia enorme e acaba tendo reflexos nas praticas politicas 

dos governantes, em especial no ambito municipal. Alem da saude publica, o turismo, 

importante fonte de renda em Salvador, e outro eiemento diretamente ligado ao problema 

do acumuio do iixo, e que portanto demanda solugoes imediatas, sob o risco de prejuizos 

nao so poiiticos, mas tambem financeiros. 

Sendo assim, tornou-se comum, nas disputas politicas municipals, a questao do Iixo, e 

da saude publica, ser alvo de criticas constantes, e de formulagoes e proposigoes centrais 

nas campanhas dos candidatos em geral, sem distingao de matiz ideologica. Levando-se em 

conta que os problemas causados pelo acumuio do iixo dificiimente sao disfargados, quase 

todos os governantes que nao conseguiram amenizar os mipactos deste problema, foram 

rechagados nas umas. 

Um bom exemplo deste fato, e o mandato do prefeito de Salvador, Fernando Jose, que 

administrou a cidade de 1989 a 1992. Durante a sua gestao, os problemas causados peia 

debilidade da coleta de Iixo torani tamanhos, que na sucessao municipal de 1992, a 

Fonte: Michaelis — Modemo Dicionario da Lingua Portuguese/ 



candidate apoiada por eie, Maria Del Carmen, nao conseguiu passar dos 3%, e o prefeito 

terminou a sua gestao com um indice baixissimo de popuiaridade, tendo inclusive 

incorporado aicunhas reiacionadas ao acumuio do iixo na cidade2 

Durante o governo Lidice da Mata, a questao do Iixo ja alcancava forte presenca no 

debate politico do periodo, tendo inclusive a prefeita, ainda candidata, assumido diversos 

compromissos com a empresa municipal de limpeza urbana, a Limpurb. 

"Durante a minha campanha eieitoral, como prefeita, eu assumi um 
compromisso com a empresa que vrnha passando por um periodo de muito, de 
perda de auto-estima, com a crise que se instalou na limpeza urbana em Salvador na 
gestao de Fernando Jose, chegou a ter aquela mosca que chamavam de "Fernandao" 
e tal, e, dos caniinhos que nos acreditivamos que haveriam para reorganizar a 
limpeza na cidade sem que isso signiticasse a finalizacao da empresa, entao eu tiii a 
empresa, fiz assembleia, falei em cima do muro da empresa, conclamei os garis a 
um projeto diferente na administragao, na nossa administragao na prefeitura, e 
portanto tinha que acompanhar este processo para que eie reaimente tivesse o 
retorno para aquele segmento que era 0 que nos haviamos prometido. Entao durante 
todo o periodo da gestao a Limpurb foi privilegiada, digamos assim, mas nao foi 
privilegiada por que foi uma coisa popuiista de campanha, e porque a Limpurb tern 
uma funcao central na cidade ne, a conservacao da cidade e essencialmente limpeza 
urbana visivel, (...). Mas a Limpurb entao ela tinha essa compreensao e deixou de 
ser uma empresa apenas para catar 0 Iixo e pensando um projeto de limpeza mais 
global.""* 

Apesar deste compromisso assumido pela prefeitura e de algumas mudangas 

importantes implementadas na empresa', a Limpurb entra numa crise profunda, que vai 

ievar a um aumento cada vez maior do acumuio de iixo em Salvador, em especial no ultimo 

bienio do seu governo. Este acumuio vai ser duramente cnticado pela imprensa baiana e 

principalmente pelas correntes de oposigao a gestao de Lidice da Mata. No ano de 1995, o 

F i i t l U UV t;Vt V1UU VXW A VIUUUUV JUJV U iUi^lWUJU W \J 1UV> iiUVUlV/ JVWX1U WilA Ul i; »\/ Li U IViWUl 

prefeito com uin siixikclo. Que cm rcprcvj"! ii'-ic* per mosQuito, devido so ncuniulo do l i \c ns cidsdt 
Eiitrevist2 ccncedida pels JDeputsda E^adusl Lidice da iVlaia prefeita de Salvador durante o pt 

1993-1996, no dia 30 de Janeiro de 2001. 
4 Deltas mudangas. a mais significativa esta relacionada a amplia^ao da ooleta de Iixo em bairros da penferia. 
que antes a coleta regular nao chegava. 
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jornai A Tarde pubiicou 22 materias reiacionadas a denuncias de moradores sobre o 

acumuio do Irxo nas suas ruas, demonstrando o quanto este tenia possui uma centralidade 

no cotidiano municipal, e acaba tendo influencia decisiva nos encaminhamentos poiiticos 

do periodo. 

Esta cobertura, realizada pela imprensa baiana, sobre os problemas causados pelo 

acumuio do Iixo em Salvador, causou senos prejuizos a imagem do governo de Lidice da 

Mata, ja que ataca diretamente os pontos ao qual ela mais havia se comprometido em 

campanha. Embora algumas materias pubiicadas no jornai A Tarde, isentem a prefeitura da 

responsabiiidade pelo acumuio, transferindo-o para a populacao em geral, a grande maioria 

das materias nao hesita em apontar a prefeita, e a ma utilizacao dos recursos pubkcos por 

parte da mes ma, como a principal responsavel pelo problema. Abaixo encontra-se um 

exemplo desta dubiedade das informacoes veiculadas pela imprensa escrita: 

"POVO RECLAMA DA SUJEIRA EM D1VERSOS BAIRROS DA 
C i r-\ A n r LLJt\UC 

Embora a coleta das 100 toneladas diarias de Iixo em varios pontos seja regular, 
existem ainda varias reciamagoes. A direcao da empresa alega que o problema se 
encontra na populacao que nao tern o costume de colocar o Iixo nos iocais 
adequados"" 

"LIXO TOMA CON 1A DA CIDADE 
Em aigumas arterias de Salvador sao os carros que expulsam os pedestres para o 
meio das ruas ocupando os passeios, mas na ma Bahia no Alto do Pern, e uma 
montanha de iixo que toma conta do passeio, invadindo ate metade da ma (...) o 
problema do Iixo ja virou caSaniidade com a falta de coleta por parte da prefeitura" 
(Griios nossos)0 

E fato que a grande importancia dada pelo jornai A Tarde a cobertura dos problemas 

causados pelo acumuio do Iixo em Salvador e resultado da combinagao de interesses 

5 Materia veiculada no jornai A Tarde no dia 14 de julho de 1995. 
h Materia veicuiada no jornai A Tarde no dia 28 de novembro de i 995. 
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jomaiisticos e politicos, dado a proxiniidade neste periodo da eleicao municipal. Desta 

forma o vespertino baiano vai contribuir de sobremaneira para o ennaquecimento da gestao 

Lidice da Mata, provando o papel central exercido pela rnidia na poiitica da atuaiidade. 

A principal causa apontada por todos os principais atores sociais envoividos no 

problema do acumuio cada vez maicr do Iixo na cidade e, sem duvida, a cnse que se 

instaiou na Limpurb durante o governo Lidice da Mata, crise esta que ja possuia 

antecedentes oriundos das administracoes anteriores. Varios probiemas cercaram a Limpurb 

durante o final do governo de Lidice da Mata, tais como acusagoes de corrupcao, aitos 

salarios para aiguns priviiegiados funcionarios', pagamento de horas extras inexistentess, 

fraude de documentos visando progressoes saiariais dentro da empresa9 e ate desvio de 

vales-reteicao que devenam ser entregues aos gans. 

"NOVO ESCANDALO SACODE A LIMPURB -
Os vales-refeicao que faltavam ao peao sobravam no bolso do cheiao. 

E LrisLe a vida do irabaihador da Limpurb. Trabalhando as vezes mais de I2h de 
correria atras dos caminhoes fedorentos e sem manutencao, quando pedia o vaie-
reieicao da dobra do turno, a conversa dos chefes e que nao tinliarn (...). Agora 
depois que os comiioes brigaram, toda a verdade foi descoberta. Saies, gerente de 
manutencao, e uma gaiera, desviavam os vaies-refeicao da peaozada para promover 
aitos churrascos nos fins de semana. A Limpurb tentou a todo custo esconder o 
escandalo e nao conseguiu, so teve como solucao demitir os dois mais envoividos 
que foram Sales e Wagner, seu afimado."lu 

' " V J A T ) A I * C A n r c n n c i r A r \ TXT/~,TT A \ X A C/~»T T T A T~\ A T n / n r r o D A C J — — */r . .<~~ A 
; / «aAo ™ l ^ ^ U - « ^ 0 C « ^ « ^ - atmma d«v«t<*ewa Ar. T mmnA rmr* ntA 1 A 1 5 „ „ „ „ A~*~:„ amda 

tetas dessa ''vaca" Que use s^iienta laiciis Tern razac a Psvter fazer lixixpezu mais b s i T i i ' ~ * Boletim o 

8 "HORAS EXTRA»S FAMTASMAS NA NOITE DA LIMPURB. Descobrimes que tern horas extras 
fan t a cm gg n nc maHriiqaHae rja Av. San Martin. C O piOF e CjUS esse fanfajrma £ gprng p r»ccr> P Q £n£.arr£gaj1r) 
de transporte do tumo da noite. Sr. Borges. Eie apareoe. bate o cartao e desapareoe nas sombras da noite. com 
a hora extra comendo no centre (. .)" — Boletim o Vassourao. mimero 77 de fevereiro de 1996 
v ATF.STADOS DF. F.SCOT .ARTDADF. FATSOS - NAO SOMOS OS TTNTCOS CTTT.PADOSI Anesar do 
sindicato estar acompanhando este assunto ha bastante tempo, so agora eie foi notificado pela grande 
imprensa. (...) Nao e" possivel que nos seiamos crucificados e os dirigentes que empregam e promovem a 
vontade fiquem impunes." Boletim o Vassourao, numero 84 de agosto de 1996. 
1 U Boletim o Vassourao - ano V - numero 80 de maio de 1996. 
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Alem dessas. acusacoes, a Limpurb foi palco em 1995 de um escandalo de conupcao 

envoivendo o seu presidente, a epoca, Joseiito Aives, acusado de favorecer parentes e 

priviiegiar uma empresa iigada a famiiia. De acordo com Lidice, nada foi provado "contra 

eie, quaiquer corrupcao, mas eu (Lidice) considerei que havia perdido a confianca nele jd 

que nutria lista de funcionarios que eie me apresemou para contraiacao de garis num 

periodo que nos contratdvamos para carnavai, e assim por diante, eie me omitiu o fato de 

haver, de ter havido a contratacdo de pessoas da famiiia dele. Entao quando isso veio a 

tona, junto com as outras denuncias, entao considerei que aqueie dado era um dado grave 

denials, que para mini ameacavam mesmo a capacidade tecmca dele, que era indiscutivel 

(...)"". Por causa desta denuncia, Joseiito Aives foi demitido pela prefeita, e sofreu um 

inquerito administrativo e poiiciai que, ao final, nada provou contra eie. Ainda assim estas 

acusacoes contribuiram, principalmente devido a repercussao na imprensa1", para o 

enfraquecimento da Limpurb. 

Outro dado importante desta crise foram os elogios, recebidos por Joseiito Aives, do 

Sindlimp/Ba, que tinha no ex-presidente urn canal aberto de dialogo durante a sua gestao. 

Com o agravamento da crise o Sindiimp/Ba, temendo o uso da Limpurb como trampoiim 

politico, inicia uma campanha visando pressionar a prefeita para que fosse indicado 

imediatamente um novo presidente para a Limpurb, com caracteristicas tecnicas e que fosse 

"prata da casa". O Sindlimp/Ba inclusive realizou uma greve de 24 horas no dia 30 de 

Janeiro para acelerar a resolugao do problema. 

1 1 Entrevista concedida pela deputada Estadual e ex-prefeita de Salvador, Lidice da Mata, no dia 30 de Janeiro 
de 2001. 
1 2 Ver jornai A Tarde, do dia 27/01/1995 e 28/09/1995. 
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" P A R A L I S A C A O - R E L A M P A G O 
Salvador amanheceu ontem sem coleta de Iixo devido a greve de 24 horas decretada 
ontem pelo Sindlimp/BA. A naralisacao acabou a tarde apos renniao com a prefeita 
Lidice da Mata. 0 motive da greve esta relacionado a crise interna da Limpurb. 0 

f 0~ " ~ ~ R - ~ 1 — - — ~ • V**W W V l , M O , w 6 w 

que existia antenorinente Paulo AnunciSySo coordenador do sindicato elogiou o 
u a u u m w i v « n / . u u v | X ' i jv/ovntvy r \ I V C S 

Apos a paralisacao, a prefeita nomeou uma diretoria interina, tendo a frente o tecnico 

da empresa, Carlos Marques, que ficara no cargo ate meados de 96. Para o Sindicato a 

nomeacao de Carlos Marques, que era ligado a Joseiito Aives, garantiu o canal de dialogo 

que ja existia, e que vai ser fundamental para o alcance das conquistas trabalhistas no 

periodo. 

Embora todos este problemas intemos a Limpurb tenham causado graves problemas 

administrativos, a principal razao da crise que tomou conta da empresa e sem duvida o 

acumuio das dividas oriundas de gestoes anteriores e que se agravaram durante a gestao 

Lidice da Mata. Apos 16 anos de existencia, a Limpurb acumulava em outubro de 1995, 

uma divida superior a R$ 158 milhoes, seis vezes a mais do que a arrecadacao mensal da 

prefeitura municipal de Salvador, que girava em tomo de R$ 28 milhoes no periodo. 

Grande parte deste debito e resultado do acumuio de encargos sociais, (a Limpurb devia R$ 

92 milhoes ao LNSS e ao EGTS). A folha mensal da Limpurb eqiiivaiia em outubro de 95 a 

R$ 3,2 milhoes, e a empresa recebia por mes apenas R$ 4,3 milhoes, tendo um custo geral, 

incluindo a folha de pagamento, de R$ 5,5 milhoes, ou seja, a empresa acumulava 

mensalmente urn deficit de R$ 1,2 milhoes. De acordo corn a direcao da empresa, grande 

parte da divida ja havia sido negociada com as empreiteiras. 

1 3 Jornai A Tarde, de 31 de Janeiro de 1995. 
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Um dos problemas relacionados a este endividamento e o alto numero de funcionarios 

da empresa. £ram 3.800 em 1995, sendo que destes 3.400 funcionarios trabalhavam nas 

ruas. Outro problema grave e o envelhecimento da mao-de-obra, dado principalmente ao 

alto grau de insalubndade do service Cerca de 25% do quadro esta acima dos 40 anos de 

idade, sendo 12,5% com mais de 50 anos. Como forma de reaproveitar esta mao de obra, 

770 funcionarios da Limpurb foram transfendos para outros orgao, 220 so durante o 

governo Lidice da Mata. Varios destes funcionarios ainda encontram-se sem funcoes 

definidas nos novos orgaos e muitos outros tern tido problemas de adaptacao e, embora nao 

estejam mais a servico da Limpurb, recebem os seus salarios na mesma folha dos outros 

trabalhadores da empresa, onerando ainda mais o custo mensal, sem retomo, da Limpurb. 

"A Limpurb foi foco de uma crise permanente no governo, porque apesar 
do nivei de mvestimentos que nos faziamos na Limpurb, a Limpurb vinha de uma 
heran9a dificii, com muitas irreguiaridades dentro da administracao da empresa, e 
com um quadro de pessoal muito grande. Dizer muito grande nao quer dizer que ela 
devesse ter menos tres mil funcionarios em servico, nao e verdade, pra limpar uma 
cidade como Salvador a empresa precisava ter uma quantidade grande de 
mncionarios, tanto precisava que o prefeito demitiu, mas recontratou um grande 
numero pela terceirizacao, pela Vega e oulras empresas que atuam junto a Vega, e 
junto com o quadro da prefeitura diretamente tambem. Mas e que justamente por 
estar submetido a um rigor e relacao de trabalho diferente da empresa comum, a 
Limpurb precisa ter uma rotatividade de mao de obra porque a mao-de-obra fica 
obsoleta ou enveiiiecida muito rapidamente, pelas condicoes de trabalho e 
insalubridade do recolhimento do Iixo, por isso mesmo nos tinhamos um grande 
numero de funcionarios que ja nao tinham condicoes de trabaihar e que eram um 
peso real na empresa, mesmo passados a uma condicao de novas tarefas, 
reaproveitados em programas de reciclagem de iixo que nos tentamos miplantar, 
(...) transferimos para diversos orgaos da prefeitura, para justamente reaproveita-los 
dado a dificuldade de manter um quadro de pessoal com i6 anos de trabalho por 
exemplo para recolher o iixo, com 17 anos"14 

A prefeitura ainda tinha um debito muito grande com a Pavter, empresa particular que 

tambem realizava a coleta de Iixo em Salvador. Embora o custo da tonelada de Iixo cobrada 

Entrevista concedida pela Deputada Estadual e ex-prefeita de Salvador, Lidice da Mata em 30 de Janeiro de 
2001. 
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pela Pavter fosse bem abaixo do custo da Limpurb, a prefeitura acabou acumulando cerca 

de R$ 50 milhoes em dividas com esta empresa. 

Varias tentativas de amenizar o problema foram aplicadas pela prefeitura. Como 

forma de diminuir o custo diario da coleta de Iixo na cidade, a Limpurb resolveu adotar em 

dezembro de 1995, a coleta altemada do Iixo, que reduzia o trabalho de recolhimento nas 

ruas a apenas 3 dias por semana. Esta decisao foi duramente criticada pela imprensa e pela 

populacao, que descontiava dos resultados desta medida. 

" P O V O T E M E O F R A C A S S O D A C O L E T A A L T E R N A D A D E L L X O 
A Limpurb acredita que a mudanca da coleta, reduzida a apenas 3 dias na semana, 
vai representar 30% de economia em reIa?ao as despesas de R$ 2,35 milhoes que 
representam o custo da coleta diaria. 
A popula9ao dos bairros onde o acumuio e visivel questionam a deteimina9ao. 
Segundo Carlos Marques, presidente da Limpurb, a mudan9a nao prejudicara a 
produ9§o dos garis."15 

Esta medida foi tomada pela prefeitura apos a derrubada do projeto apresentado pelo 

governo que pretendia implantar a cobran9a de uma Taxa de Lixo em Salvador. Nesta 

medida foi depositada toda a esperan9a da Limpurb, para resolver o problema da limpeza 

urbana. 

De acordo com Lidice da Mata, a cobran9a desta taxa injetaria as verbas necessarias 

para o pagamento das dividas da empresa e para a manuten9ao da coleta diaria. O projeto 

de cobran9a da Taxa de Lixo ja existia antes do governo Lidice da Mata, e foi recuperado 

por ela, com algumas altera9oes, para ser implementada em Salvador. Este projeto foi 

apresentado ao Sindlimp/Ba como a unica forma, naquele momento, de superar a crise e 

impedir o fechamento ou pnvatiza9ao da Limpurb. A categoria dos trabalhadores em 

1 5 Jornai A Tarde, dc 5 dc dezembro dc 1995. 
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limpeza, reunidos no 11° Congresso, em agosto de 95, resolve aprovar a ideia e passa a 

defender conjuntamente a prefeitura, a aprovacao do projeto. 

"H 0 CONGRESSO APROVA TAXA DE LIXO E CONSELHO 
ADM1MS 1RAT1VO PARA A LiMPURB 
Com a participa9ao de mais de 150 pessoas entre delegados, observadores, 
palestrantes e convidados, realizou-se nos dias 28, 29 e 30 deste mes (agosto), no 
ginasio do SESl-Retiro, em Salvador, o II CONGRESSO DOS 
TRABALHADORES EM LIMPEZA DO ESTADO DA BAH1A, tendo como 
principal objetivo apontar uma saida para a questao da limpeza urbana, que esta 
tendendo para a privatiza9ao, terceiriza9ao, ou mesmo a concessao. 
Os trabalhadores encontraram como solu9§o para o problema a busca de urn 
linanciamenio da limpeza, alraves da taxa de lixo, que seria paga pelas empresas, 
condominios particulares e residencias de medio e alto padroes de luxo. E para que 
estes recursos nao sejam utilizados para outros fins devera ser criado urn 
CONSELHO ADMINISTRATIVE) para dirigir a Limpurb, formado por 
representanles da sociedade civil, organizada, trabalhadores da empresa e 
prefeitura."16 

A categoria realizou inclusive uma passeata no dia 24 de agosto, com a participa9ao 

de cerca de 3 mi l funcionarios 1 ' da Limpurb (urn mi l de acordo com o jornal A Tarde* ) da 

sede da empresa ate a Camara Municipal, buscando sensibilizar a popula9ao e os 

vereadores sobre a crise por que passa a Limpurb e a necessidade da implantacao da Taxa 

de lixo. 

O projeto apresentado pela prefeita Lidice da Mata, que previa a cobran9a da Taxa de 

Lixo foi apresentado pela primeira vez em agosto de 1995, sendo derrubada pelos 

vereadores, que alegavam inconstitucionalidade da materia. A prefeitura recorre da decisao, 

vetando a aprova9ao do projeto de autona do vereador Batista Neves, a epoca sem partido, 

que impedia a possibilidade de cobran9a da Taxa de Lixo. 

1° D „ l ^ ™ ~ U a e e A i w S n n A m m <A A~ „ „ ~ ~ * „ A~ i o n ? 
i i» 111,1 I I I I \J T U V J . U U U 1 U U \J\J U V , Uji,\JS\.\J VJ-W X J J -I . 

1 7 "GALERA DA LIMPURB FOI A CAMARA DE VEREADORES E FOI NOTiCIAS EM TODOS OS 
JORNAIS"- Boletiiu o Vassourao, uiiiiiero 65 de setembro de 1995. 
1 8 "GARIS FAZEM PASSEATA PARA DENUNCIAR CRISE NA LIMPURB"- Jornal A Tarde DE 25 DE 
AUOSTO Dli 1995. 
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O veto da prefeitura recebe de lmediato o apoio de vereadores da direita, e e 

rechacado pelo grupo dos nove, composto por vereadores da esquerda, alem de ser 

questionado por vereadores que inclusive compunham a base de sustentacao da prefeita, 

como o caso da vereadora Yolanda Pires, do mesmo partido que a prefeita Lidice da Mata, 

o PSDB. 

"VEREADOR DEFENDE VETO DA PREFEITA 
Osono Vilas Boas (sem partido) declarou ser iavoravel ao veto de Lidice ao projeto 
contra a Taxa de Lixo. Para ele os paises da Europa adotam a taxa de lixo e por isso 
possuem uma coleta mais eficiente. O seu suplente na Camara de Vereadores, 
Castello Branco (PTB) declarou que vai votar de acordo com Osorio, a favor do 
veto T , i y 

"TAXA DE LIXO VOLTA A MOBILIZAR VEREADORES 
A discussao sobre o veto pode ser reiniciada, mas a votacao so deve ocorrer apos o 
feriado. 0 autor do projeto vetado, Batista Neves (sem partido) alega que a crise na 
Limpurb nao justifica a cobranca de mais urn imposto "~u 

A votacao do veto fbi realizada no dia 18 de outubro e, apesar do esforco da prefeita, 

que inclusive havia realizado debates entre os vereadores na tentativa de convence-los da 

importancia da taxa, foi derrubado por ampla maioria, 27 votos contra o veto, pela 

manutencao do projeto de Batista Neves e 7 a favor do veto da prefeita. 

Com a derrubada do veto, a situacao da prefeitura se tomou mais delicada nao so 

financeiramente, mas tambem politicamente, dado que ja nao contava com o apoio de 

varios vereadores, inclusive os da esquerda. 

"Posteriormente, ja num periodo de rompimento, a camara revogou a taxa de lixo 
por si so, e veio aprova-ia urn ano depois, tambem da maneira mais inconstitucional 
possivel, para garantir os recursos para a Limpurb para o novo governo, (inclusive 
na epoca houve um veto) que tambem foi derrubado na Camara, (com o voto do 

T 1 A T J ~ J „ A * 1 J „ 1 A f l C 

Jornal A Tarde de 9 de outubro de 1995. 
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bloco independente que incluia o PT), que consideraraos teve uma posicao 
incorreta"21 

Mais adiante com o agravamento da crise da Limpurb, a prefeitura passa a colocar 

toda a responsabihdade sobre os vereadores que votaram contra a Taxa de Lixo. Em relacao 

ao financiamento dos servicos de limpeza, o jornal A Tarde registrou em 24 de novembro 

de 1995, a prefeita afirmar que "a cobranga da laxa de lixo e o caminho mais democrdtico, 

sem ela, a prefeitura nao tern condigoes de manter a limpeza em n'tveis indispensdveis a 

saude publica " Para Lidice "a camara nao entendeu a importancia que a taxa de lixo 

representa para a cidade " 

Ate o final do seu mandato, a Limpurb nao encontrara solucoes definitivas para os 

seus problemas financeiros, sendo obngado, para manter o pagamento da folha, realizar 

contencdes drasticas de gastos, inclusive com diminuicao dos carros a servico da empresa, 

e outros gastos menores. 

"(...) Na Limpurb o corte atingiu 25% dos cargos a servico da empresa (...). 
A prefeita aproveitou a ocasiao para solicitar a colabora9ao do Sindlimp na 
elaboracao de um documenio com sugesioes de despesas que possam ser reduzidas 
na Limpurb. "E desta forma que vamos ter que iutar ate superar esta crise, disse. 
Durante seus encontros com os trabalhadores, a prefeita reafirma a prioridade que 
sua acLministra9ao vem dando a limpeza urbana em Salvador e lembrou que pela 
primeira vez, este servi9o tern sido levado aos bairros pobres da cidade ( . . . ) . " B 

Neste quadro, onde a gestao a frente da prefeitura declara abertamente sua prioridade 

com a Limpurb, e os prejuizos politicos causados pelo acumulo do lixo na cidade sao 

enormes, o Sindlimp/Ba vai encontrar o espa90 politico, do qual precisava, para 

desenvolver a sua a9ao sindical e conquistar importantes vitorias trabalhistas. 

2 1 Entrevista concedida pela Deputada Estadual e ex-prefeita Lidice da Mata em 30 de Janeiro de 2001. 
Jornal A Tarde de 21 de novembro de 1995. 
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A HEGEMON1A A'EG'OCJADA EN'J'RE PREFEITURA E SINDICATO 

O final da gestae- de Lidice da Mata a frente da prefeitura agucou contradicoes na 

esquerda soteropolitana, que ate 1996 nao existiam, ja que houve um gradativo afastamento 

dos partidos de esquerda da prefeita, que inclusive levou a uma composicao dividida entre 

os mesmos na sucessao municipal seguinte.' 

Mas vale ressaltar que Lidice da Mata antes de se tornar prefeita de Salvador, j a 

havia ocupado vanos cargos parlamentares pelo PCdoB, tendo sido vereadora e Deputada 

Federal constituinte, alem de haver concorrido ao governo do Estado tambem por este 

partido. Durante esta sua trajetona, reconhecidamente de esquerda, a prefeita Lidice da 

Mata sempre demonstrou uma capacidade de dialogo smcero com os movimentos sociais, 

que se manteve, com pequenas alteracoes, durante o seu mandato como prefeita. 

O Sindlimp/Ba foi um dos favorecidos com este espaco, ja que contou a todo instante 

com a predisposicao da prefeita, ao menos para ouvir suas reivindicacdes. A presen9a 

constante da prefeita nos atos do sindicato, e a determinacao da mesma para que os 

diretores da Limpurb sempre comparecessem as assembleias do Sindicato e uma prova 

disto. 

'*(...) Havia democracia, havia liberdade, que havia espafo, porque eles podiam 
contar ale numa assembleia de greve com a presen9a da preleila, pra responder, a 
presidente da empresa estava la, era ordem minha que fossem em Assembleia, 
todos os presidentes da empresa participavam da assembleia nos momentos chaves 

23 X T » „ — A „ i n n / : „ — i „ j».„„ „i , ~ , „ „ i — — i ~ D T 
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apoiado pelo PSDB e pelo PDT. alem do apoio da propria prefeita Lidice da Mata. 

126 



da negociafao, eram obngados a negociacao, a negocia9ao passava por mim 
pessoalmente ...""4 

Outra demonstracao clara do privilegio dado a Limpurb pela prefeita esta relacionado 

com os pagamentos que eram efetuados. Mesmo sofrendo uma crise gravissima com a falta 

de verbas, o salario dos trabalhadores da Limpurb dificilmente atrasava, tendo so registrado 

atrasos nos meses tinais da gestae Em varias referencias levantadas esta caracteristica e 

percebida. Numa materia publicada na secao opiniao do jornal A Tarde de 21 de setembro 

de 1995, e comentada os enormes atrasos no pagamento dos servidores municipais, 

ressaltando que alem da Camara Municipal, que nao sofre com os atrasos, a Limpurb e a 

unica privilegiada no particular afirmando que " uma greve dos garis tern certamente 

conseqiiencias indesejdveis ". J 

A propria ex-prefeita afirma este privilegio: "A Limpurb linha uma situacao (do 

privilegiada em relacdo a prefeitura que, quando nos comecamos a alrasar (o pagamento 

da folha) a prefeitura, assim um ano antes da Limpurb, e a Limpurb nos nunca 

atrasdvamos, atrasamos a Limpurb assim, nos ultimos meses do governo, ultimos mesmo, 

de outubro, novembro e dezembro, de 96". Ainda de acordo com a ex-prefeita esse "era 

inclusive um privilegio que era reclamado por toda a prefeitura, por iodos osfunciondrios. 

tl26 

O propno sindicato, em seus boletins, deixa transparecer que ja contava, em alguns 

momentos com esta rela9ao privilegiada. No boletim o Vassourao numero 74 de Janeiro de 

24 „ — i „ j ~ . . . * „ , j „ „„.„,j.,..i „ „ ^ f ^ ; . „ A ~ C Q f . . a < l n r t : A : — A ~ ~ ~ ir\ A ~ — A ~ 
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t\ PrsfCittirs C?ssoss'' — Jomsl ,\ Tsrde_ quadro Ov5iT5*So de 21 de seterrtbro de 1995 

^ Entrevif.ts co need ids pels dep\itsds estsdusl e ex-prefeita de S.slvsdor, Lidice ds I^sts ein 30 de jsueiro de 
2001. 

127 



1996, o titulo da materia principal deixa bastante claro esta confianca: "Prefeita chura mas 

paga' , materia essa que discorria acerca da luta pelo pagamento das gratificanoes pela 

opera^o carnaval de 96. . . 

Quanto aos atrasos nos pagamentos, o Sindlimp/Ba nao hesitou, em nenhum 

momento, em pressionar a prefeita buscando a rapida resolucao do problema. Tanto no 

final de 1995' 8, quanto no final de 1996^y, o sindicato realizou diversas assembleias e 

movimenta9oes visando pressionar a prefeita para o imediato pagamento dos salarios 

atrasados, e em ambas as vezes, conseguiu resultados favoraveis. 

Alem destes movimentos desenvolvidos pelo Sindlimp/Ba de carater mais imediato, o 

sindicato esteve envolvido no ultimo bienio do governo de Lidice da Mata, com cinco 

grandes movimentos que visavam melhorias salanais para a categoria. Quais sejam: A luta 

pela reposicao das perdas do Piano Real relativos ao periodo entre outubro de 1994 e abril 

de 1995; a luta pela reposi9ao das perdas referentes aos antigos pianos Bresser, Verao e 

Collor; a campanha pela implantacao do Piano de Cargos e Salarios e os movimentos por 

aumento salarial nas datas-base de outubro de 95 e outubro de 96. 

AS VlTORIAS ECONOMICAS E POLITICAS DO PERIODO 

O movimento pela reposicao das perdas salariais referentes a inflacao acumulada no 

periodo que vai de outubro de 1994, mes em que o Piano Real e implantado, a abril de 

1995, toma contomos nacionais, e estas passam a ser defendidas por quase todos os 

27 " D D C C C T T A r U f l D A \ A A C D A T . A ..... K -11,,. A ^ a . . A * T j m r n i J i ',J, ^ . , . , . . . „ . - . . . „ n a r f l - „ , , . , . , . ,;.- „ ^ » „ 
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clxOr«»visxTs cl«i preieits Lidice ciu Î xnts To ns nora de ps^^r *> r̂**\ificfl̂ fo clu opsri»y«o csnisvsl Sudis vsmos 3 
luts. sis cbora, mas h.'.'. entendendo que s iimpsza. v.?.'. em p rimes ro piano. Vsines discutir os vslores e 
os criterios de participacao" (grifos nossos). Boletim o Vassourao. numero 74 de Janeiro de 1996. 

Ver boletins o Vassourao numeros'. 69 de outubro de 1995.71 e 73 de dezembro de 1995. 
~9 Ver boletim o Vassourao niirnero 89 de dezembro de 1996. 
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sindicatos cutistas. E inclusive tomou-se uma questao politica central, apos a greve dos 

petroleiros, que passaram a reivindicar este direito. Em abril de 1995 o Sindlimp/Ba ja 

realizava chamadas a sua categoria acerca da necessidade da mobiliza9ao para garantir a 

reposicao destas perdas salanais. 

"CAMP AN HA SALAR1AL EMERGEN C1AL 
MOBILIZACAO POR REPOSICAO JA 

Esta na hora de nos mobilizarmos pela reposicao das perdas salariais 
referentes ao PLANO REAL. Todos sabemos que as dificuldades serao muitas. 
entretanto a nossa disposicao para Hi tar, mais uma ve.7 ha vera de prevalecer. Outras 
categorias tern se mobilizado neste sentido. a excmplo dos Rodoviarios. com 
vitonas expressivas 

C A \ i n C C A VPT!" 3 0 

Em maio do mesmo ano, o governo, atraves do IBGE, divulga o seu indice referente 

as perdas acumuladas do Piano Real, que ficou em 14,17%. O DIEESE, orgao ligado aos 

sindicatos, atraves de seus calculos, chegou a um indice bem maior que mdicava perdas de 

24,20% no poder aquisitivo do salano. O debate em torno dos indices anunciados vai por 

em lados opostos os sindicatos e o governo, que no micio nao queria reconhecer a 

existencia de perdas a partir do piano Real. 

Cada sindicato desenvolveu sua luta especifica buscando negociar com as empresas a 

reposicao. O Smdlimp/Ba, apos algumas tentativas de negocia9ao, chega a reahzar duas 

greves de 24 horas, nos dias 26 e 29 de maio, e acaba conseguindo um acordo com a 

Limpurb que concedia 14% de aumento a serem pagos em duas parcelas de 7%, umaja em 

junho e outra em julho \ Alem deste reajuste salarial, os trabalhadores da Limpurb 

/"> \ T — i ~ , ( i i . - ] . „1 : i A~ \ CiCtC 
x j u i c u L L i v_' v a ^ x i u i < i u u u L u u i ; -t y ui> a u i u u \ . i y y ̂ >. 

Boletim o Vassourao, numero 54 de junho de 1995. 

129 



conseguiram um aumento significative- de 50% no valor do vale-refeicao, que passou de R$ 

3,00 paraR$ 4,50 s 2. 

Esta negociacao, embora vitoriosa, foi feita em passos bem definidos, onde o 

sindicato tambem cedeu nas suas reivindicacoes. De inicio a luta do sindicato era pela 

reposicao de acordo com o indice do DIEESE, que apontava perdas de 24,20%. No 

decorrer da negociacao, o Smdhmp/Ba passa a apontar com meta o reajuste de 14,07%, que 

equivalia ao indice apontado pelo L3GE em uma so parcela, e aumento no vale-refeicao que 

deveria passar para R$ 5,00J"\ Ao final das negociacoes, o sindicato aceitou o parcelamento 

do reajuste salanal e um valor menor para o vale-refeicao, embora ainda assim o resultado 

do movimento tenha sido amplamente favoravel a categoria, principalmente se levarmos 

em conta a ja anunciada crise iinanceira do municipio. 

Outro movimento importante conduzido pelo Sindlimp/Ba foi a luta pela reposicao 

das perdas referentes aos Pianos Bresser, Verao e Collor. Numa luta que se arrastava na 

justica, o sindicato voltou a mobilizar a categoria para as audiencias na justica que 

analisaram a questao. Em 26 de maio a 3 junta de Conciliacao e julgamento do Tribunal 

Regional do Trabalho, concluiu o processo e nega o reajuste mfluenciado diretamente pela 

pressao do governo federal que nao pretendia "prejudicar" o Piano Real, nem se 

enfraquecer frente a greve dos petroleiros. 

"JUSTI£A DO TRABALHO NEGA O QUE FALOU E MANDA NAO PAGAR 
OPLANO BRESSER 

Justica so para PPP (pobre, preio e ...). Imaginem so, o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), em Brasilia, atraves dos enunciados n D 316 e 317, orienta os 
Tribunais Regionais que e direilo adquirido peios trabalhadores os reajustes do 
Piano BRESSER e VERAO. Ai vem o Supremo Tribunal Federal (STF) com o 
ementario n 0 1737/04 e a Acao Direta de ^constitutionalidade n 0 694-1, 

r>~i~*z w — c< j „ ; — u ~ A ~ I nnc 
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considerando tanto o piano BRESSER, como o VERAO, inconstitucionais e 
ilegais. para n3o prejudicar o Piano Real e tambem nao aceitar o acordo dos 
petroleiros com Itamar franco no ano passado, que garantia o pagamento desses 
nlanos nela Petrohras 

Vejam so. o TST entao volta atras e publica as Resolucoes n 0 37 e 38 
cancelando os cuuiiciados n ° 3 1 6 e 3 1 7 one concedia direitos aos piano BRESSER 
E VERAO. 

E purs Sacanagcm com os txsbaliisdcrcs c amda condcnou os sindicatcs que 
rcclamaraiii, a pagar multa. (gnfos nossos)' 

Pica claro que esta derrota sofrida pelo Sindlimp/Ba e influenciada principalmente por 

questoes de carater nacional, onde os interesses do governo federal foram mais fortes que a 

livre negociacao entre o sindicato e a empresa. Fortalece tambem a ideia de que, em nome 

do interesse em manter intacta a sua politica economica, o governo nao hesitou em se 

utilizar de todos os mecanismos possiveis para impedir o reajuste. 

Outra importante conquista do sindicato foi a implantacao do Piano de Cargos e 

Salarios da Limpurb. Este piano garantiu ganhos salariais reais para a maioria dos 

trabalhadores da Limpurb, que variavam de 3,85% a 50%, e nivelou os salarios dos agentes 

de limpeza, que antes eram agrupados em tres faixas, e agora estao equiparados na mesma 

faixa. 

"PLANO DE CARGOS E SALARIOS TRAZ 2MOVOS SALARIOS 
Este mes de novembro sera implaniado a primeira parte do Piano de Cargos e 
Salarios que devera ser concluido ate dezembro. Teremos entao os ganhos reais nos 
salarios dos trabalhadores que terao variacdes, que vao desde 3,85% ate casos de 
mais de 50%. Agora quern tiver condicoes tecnicas e tempo de servico, nao pode 
ficar debaixo dos novos sem conhecimentos, como acontecia antes. Outro fato 
interessante e a equiparacao salanal de todos os agentes de Limpeza 1,11 e i l l a uma 
unica faixa salarial de agents de limpeza urbana (...)." 3 5 

3 4 Boletim o VassourSo, numero 57 dejulho de 1995. 
3 3 Boletim o Vassourao, numero 69 de outubro de 1995 
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A negociacao do sindicato com a Limpurb foi tranquila, inclusive tendo deixado 

surpresa a direcao da empresa, quando o Sindlimp/Ba convocou os trabalhadores da 

Limpurb para uma greve de 24 horas visando pressionar a empresa a aplicar o Piano de 

Cargos e Salarios, que segundo a Limpurb ja havia sido concedido. 

"PARALISACAO NA LIMPURB DE1XA DIRECAO SURPRESA 
0 Smdlimp decidiu parar na segunda o trabalho por 24 horas. A exigencia da greve 
e o Piano de Cargos e Salarios (PCS), pleito ja atendido pela Limpurb que na Sexta 
assinou a nortaria 078/95 criando uma comissao comnosta. nor 11 emnreeados. 
incluindo um diretor do sindicato, encarregada de implantar o novo PCS ja a partir 
do dia 25. Ainda assim o Sindlimp/Ba bloqueou os portoes na San Iviartin, fez 

Com a definicao do mes da Data-Base da categoria para o mes de outubro, o 

Sindlimp/Ba, tanto em 95 quanto em 96, se organizou atraves das campanhas salariais para 

exigir reposicoes salariais e vantagens trabalhistas da Limpurb. Assim, em outubro de 

1995, apos ter alcancado importante vitoria na luta pela reposicao das perdas do Piano Real, 

o Sindlimp/Ba iniciou as mobilizacoes para exigir aumento salarial da Limpurb. No dia 9 

de outubro de 1995, os trabalhadores da Limpurb se reuniram em assembleia e 

apresentaram a pauta de reivindicacoes a empresa, que exigia os 24% das perdas 

acumuladas em um ano e 5% de ganho real. 

"LIMPURB SUSPENDE VARRICAO E EXISTE AMEACA DE GREVE GERAL 
Reunidos em Assembleia geraL ontem pela manha na porta da empresa em San 
Martin, os funcionarios da Limpurb decidiram suspender por um dia a ja precaria 
col eta de lixo. e segunda admitem deflagrar uma greve geral se as reivindicacoes da 
cateeoria nao forem atendidas. 
Kle.p. nuftrftrn % d- f.ap.ho real sobre G- 10.35% do IPC-r e FNPC a que tern direito e 
mais a concessao de uma cesta basica. 

3 6 Jomal A Tanle do dia 18 de julho de 1995. 
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A Limpurb oferece 1% de ganho real e o cafe da manha no lugar da cesta basica. O 
cafe e normalmente oferecido. Os dois lados nao estao dispostos a ceder (...)."*' 

Apos rapida negociacao com a Limpurb, a categoria conseguiu uma sene de 

vantagens, alem do aumento de 24% no salario, descontados a antecipacao conquistada em 

junho, alem de ganho real de 1% em Janeiro. 

"ACORDO COM A LIMPURB CONQUISTA REIVINDICACOES 
HISTORICAS 

Com o govemo Federal anunciando ate deilacao (..) no mes de setembro, e com a 
infla9ao acumulada no periodo de outubro/94 a setembro/95, de 24%, ficou 
realmente dificil se conseguir reajustes nos indices desejados pela maioria dos 
trabalhadores que sabem que o DIEESE (...) chegou a um indice bem superior a 
este. (...) So nos restou fechar o acordo garanlindo para o mes de outubro o indice 
da inflacao do periodo (24%), descontando a antecipacao de 14%. (...) Alem disso 
houveram outras conquistas, como 20% no prernio ferias, horas extras de Segunda 
a Sexta 60%, Sabado apos as 22:00, domingos e feriados 120% (...)." 3 S 

A uitima grande vitoria do Sindlimp/Ba diante da gestao Lidice da Mata ocorreu na 

data-base de outubro de 1996, quando diante de um quadro de refluxo em que o governo 

federal nao apresentava disposi9ao a negociar as perdas nas respectivas datas-base, 

propondo inclusive altera9oes na regulamentacao trabalhista que, ao aplicar a livre 

negocia9ao, impunha aos trabalhadores o fim das datas-base. Faltando cerca de 10 dias para 

a data-base da categoria, o Sindlimp/Ba convocou assembleias nas empresas, para 

apresentar as reivindica9oes dos trabalhadores. A proposta inicial exigia reposi9ao de 2 1 % 

mais aumento real de 10% nos salarios. 

A negocia9ao com a Limpurb e dificultada, devido a crise financeira ja anunciada 

pela prefeitura, que anuncia nao ter dinheiro para repor os 2% de perdas, mas o sindicato 

resolve manter a posi9ao e levar o movimento adiante. De acordo com a ex-prefeita Lidice 

T i A T i „ j „ I A j — . . . . . l j „ i r v n c 
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da Mata, o Sindlimp/Ba "tinha percepcao (da crise), mas no entanto a luta sindical 

corporativa, levou a um caminho sem volta de despolitizar dentro daquele contexto e 

interesses diversos (...) " e acabou enfrentando a prefeitura num momento delicado da 

mesiiia. 

"E AGORA LIMPURB? 
Prefeita diz nao ter condicdes para recuperar perdas salariais do trabalhador 
Se a prefeitura nao tern dinheiro para repor nossas perdas salariais de 21%, nao e 
problema nosso. Nos trabalhadores queremos garantir a recomposicao de nossos 
salarios. Ou seja, colocar no salario o que a mflacao comeu, durante o periodo 
out/95 a set/96. 
Todo mundo la na assembleia para decidir os rumos do movimento. A comissao e a 
diretoria ja foram ate onde puderam. Agora e com a categoria. Ou tudo ou nada!'"9 

Ao final das negocia9des a Limpurb acaba assinando acordo com o Sindicato, 

repondo as perdas de acordo com os valores apresentados pelo 1BGE, que nao 

ultrapassavam os 12,99%, mais ganho real de 1% nos salarios. Alem de aceitar mais uma 

vez o parcelamento da reposi9ao. 

"ACORDOS REPOEM PERDAS E DAO AUMENTO REAL 
A Limpurb, a Pavter e Limpec, (...) assinaram acordos com o sindicato 

repondo as perdas salariais acumuladas no periodo outubro/95 a setembro/96, que 
segundo o IBGE (...), orgao do governo federal, chegaram a 12,99% (...), indice 
inferior ao do D1EESE (...) que chegou a 21,08% (..). alem da reposi9ao, os acordos 
trazem tambem ganho real de 1% (...) fechando um reajuste de 14%. 

SITUACAO DAS PREFE1TURAS LEVA LIMPURB E LIMPEC A 
PARCELAREM REAJUSTES 

Os companheiros da Limpurb foram prejudicados por culpa da situa9ao calamitosa 
porque passa a Prefeitura do Salvador. 1 lveram que aceitar a reposi9ao salarial em 
tres parcelas de 5%, 5% e 3,4% nos meses de outubro, novembro e dezembro (...) 
avaliando que nao tinham como conseguir o reajuste unico (...), pois nao tinha nem 
como paralisar os servi90s, e que praticamente a empresa ja vive como se estivesse 
em estado de greve constante, face ao acumulo de lixo espalhado pela cidade. 

3 9 T - ) _ I „ » C _ _ T/*. s „ on A —' l J ~ i f i n e 
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Ao final da gestao Lidice da Mata, o Sindlimp/Ba se reafirma frente a categoria 

enquanto uma entidade combativa, e acumula importantes conquistas e melhorias salariais, 

tendo inclusive na Limpurb o maior piso salarial da categoria em todo o pais. 

"GAR1EM SALVADOR TEM O MAIOR PISO SALARIAL DO BRAS1L 
Recentemente estivemos reunidos nas cidades de Natal, RN, e Maceio, AL, com 
representantes dos trabalhadores em limpeza de mais 11 estados brasileiros, no 
encontro da Federacao dos Trabalhadores em Limpeza do nordeste - FETRAL1MP, 
(...) e pudemos constatar que o maior salario de gari e pago no Estado da Bahia, 
pela Limpurb, Pavter e Limpec. Apesar de R$ 243,00 nao seu um grande salario, 
mas por exemplo, e quase o dobro do Rio de Janeiro, que paga RS 140,00. Por isso, 
nos orgulhamos de pertencer a esta categoria forte e guerreira da base do 
Sindlimp/Ba."41 

No processo sucessono para a nova gestao municipal, a direita baiana, articulada em 

tomo do ex-governador Antonio Carlos Magalhaes, lanca uma forte chapa a prefeitura de 

Salvador, encabecada pelo ex-governador4 2 Antonio Imbassahy do PFL, e tendo como vice 

o entao Deputado Federal Marcos Medrado, do PPB, figura importante e representativa, 

pelo seu trabalho assistencialista na regiao do Suburbio ferroviario de Salvador. A esquerda 

lanca-se ao pleito bem dividida. De um lado o candidate da prefeitura, Deputado Domingos 

Leonelli do PSDB, enfraquecido pelos baixos indices de aprovacao da prefeita Lidice da 

Mata resultado do forte cerco realizado pelo Governo Estadual e pela imprensa carlista, e 

tambem devido aos problemas politicos resultantes da ma gestao do problema do lixo em 

Salvador. Outra parte da esquerda resolve lancar o entao Deputado Estadual Nelson 

Pelegrino, do PT, candidate a prefeito numa chapa que procura se desvencilhar de possiveis 

identidades com o governo de Lidice da Mata. 

4 1 Bclctini o Vassourao, nunicro 69 dc outubro dc 1995. 
4 - A n t A n i n I ^ k o i r n l m on«ii/t d o n n f / i r t n JZc-lnAt* o l r. ,-..-,».-. An A M / w n k ^ n T nmcAni'nin An T2c-tnAr\ An D n l i ; > i 

o c o n m i n n nmiornn An TZc-taAn A a R o k i o nr\m n n v o m o d n r l o m n S n c n i K c f i«-i;;r»^f» n Qnfa.O 2 OVeTT! T ACM. GUS 
i isv is se desincGm^atibilizado ™ara concorrer 2 uma cadeira no seusdo. e 0 entao vice-governador, Paulo 
Souto que tambem se desincompatibilizou para concorrer ao governo do Estado. 
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A chapa carhsta aproveita bem esta divisao e a crise do final do governo Lidice, em 

especial quanto ao problema do lixo, e vence a eleicao ainda em primeiro turno. A partir 

deste momento ira se maugurar uma nova epoca na gestao municipal, marcada pelas obras 

de grande visibilidade, com forte apelo publicitario, e pela relacao autontana com os 

movimentos sociais, em especial os sindicatos de servidores pubhcos municipals, que 

durante o governo Lidice da Mata havia encontrado um campo favoravel para o seu 

crescimento. A gestao Imbassahy impora em especial ao Sindlimp/Ba um periodo de fortes 

ataques as suas conquistas, levando ao atual refluxo vivido pelo sindicato. 
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A S I T U A C A O A T U A L - B E S A F I O S D A L U T A 

As TRANSFORMACOES NO CENARIO POLITICO MUNICIPAL 

0 Ano de 1997 comeca com grandes novidades no cenario municipal. A posse no 

novo prefeito, Antonio Imbassahy, vai ter um significado especial para nossa pesquisa 

devido a area considerada prioritaria para a acao do novo govemo. Com bastante 

estardalha90 o novo governo assumiu chamando a atencao para o " faxina9o" medida 

prioritaria e de forte apelo popular tocada em parceria com a CONDER 1 , orgao estadual de 

planejamento urbano. Esta interven9ao emergencial do novo governo, alem do apelo 

publicitario, encontrava otima receptividade na popula9ao local devido a situayao de caos 

em que se encontrava a cidade de Salvador ao final da gestao municipal de Lidice da Mata. 

0 governo estadual atraves da CONDER, ja havia iniciado o " fax ina9o" ainda durante 

o processo eleitoral, a9ao que teve um reflexo imediato no resultado da eleicao, dado que, 

um dos principals problemas vividos pela gestao anterior estava relacionado as dificuldades 

na administracao da Limpurb, e a re!a9ao com o Sindlimp/Ba, o que acabou levando a um 

grande acumulo de lixo na cidade. 

Imbassahy autoriza as primeiras obras (02/01/1997) 
Ao ser empossado, na tarde de ontem, em ato na Camara dos Vereadores, o novo 
prefeito de Salvador, Antonio Imbassahy, anunciou uma serie de obras para os 
primeiros dias da administra9ao. Ele destacou a recuperacao asfaltica e iluminagao 
do Vale do Ogunja e a recupera9§o da Avenida Suburbana, inicialmente num trecho 
de 12,8 quilometros entre o Viaduto dos Motoristas, na Baixa do Fiscal, e a entrada 
da Rua Pedro Ferreira. 
Obras marcarao initio da gestao 
Limpeza - 0 "faxinaco" continuant e a limpeza urbana sera ampliada com novas 
providencias. Uma opera9§o tapa-buracos sera desenvolvida em praticarnente toda 

Companliia de Desenvolvirnento Urbano do Estado da Bahia. 
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a cidade. A solenidade, em que tambem foram empossados o vice-prefeito, Marcos 
Medrado, e 35 vereadores, compareceram o govemador Paulo Souto, o senador 
Antonio Carlos Magalhaes, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otto 
Alencar, e o cardeal arcebispo de Salvador, dom Lucas Neves, entre outras 
autoridades." A transmissao de cargo deu-se em seguida, na prefeitura. Imbassahy 
foi recebido na entrada do Palacio Thome de Souza pela ex-prefeita Lidice da 
Mata, que em breve discurso relatou as realizacoes de sua gestae, creditando o 
fracasso a persegui£des politicas que teria sofrido. 

Outra rnarca do novo governo, que ficou logo evidente nos primeiros dias da nova 

gestao, esta relacionado a uma postura agressiva contra os movimentos sociais, em especial 

os sindicatos que articulam servidores municipais, e um claro interesse em reduzir a 

maquina municipal atraves de demissoes e terceirizacao de varios servicos. 0 novo prefeito 

tambem anunciou a revogacao de cinco atos baixados pela ex-prefeita Lidice da Mata no 

ultimo dia de governo, acusando-os de "improprios". Varias conquistas dos movimentos 

sociais foram revogadas sob o argumento de serem por demais onerosas aos cofres 

municipals, embora na verdade demonstrem uma especie de perseguicao a ex-prefeita, 

numa clara tentativa de enfraquecer o cspa9o e importancia politica que havia lhe restado 

enquanto figura importante na resistencia ao "carlismo" na Bahia. Outra medida 

significativa do novo govemo e uma especie de lei de greve para o servidor. 

Entre as principais medidas podemos destacar: 

8 Na area fazendaria esta a limitacao das despesas de custeio em 50% do que foi gasto no 

ano passado, excetuando-se da restricao apenas os setores considerados essenciais, como 

saude, educayao e limpeza publica. Dentro desta estrategia, considerada "um freio de 

arrumacao" pelo prefeito, serao revistos todos os contratos firmados com a prefeitura para 

" A posse foi bastante concorrida. e e considerado mil marco no processo de fortaleciineuto do '"Carlismo" na 
Bahia. A vitoria no pleito municipal de Salvador e importantissima se considerannos que esta era a unica 
cidade onde o as forcas que giram em tonio de Antonio Carlos Magalhaes ainda nao haviam ganhado uma 
elei^ao direta. 



alinhamento de precos e suspensos pagamentos de cheques ou ordens emitidas ate 31 de 

dezembro. 

• Criacao de uma comissao interdisciplinar para fazer levantamento e cobranca da divida 

efetiva da Prefeitura, estimada em termos globais pela nova administracao em R$ 1,2 

bilhao, praticamente o dobro do calculado pela gestao Lidice. 

• No piano da reorganizacao administrative, retorno de servidores em regime de cessao a 

qualquer orgao as reparti9oes de origem ate 31 de Janeiro; suspensao de movimento de 

pessoal nas administracoes direta e indireta, salvo quando houver designaQao para ocupar 

cargo; recadastramento de servidores, vedacao contrata9ao de pessoal, inclusive de 

prestadores de servico; expediente, inclusive externo, das 13 as 19 horas; controle das 

folhas de pagamento pela Secretaria de Administra9ao; realizacao de quantitative de cargos 

e controle de freqiiencia em todas as reparti9oes. 

• Imbassahy revogou tambem os atos baixados pela ex-prefeita - sob o argumento de que 

nao correspondem a realidade da maquina municipal - concedendo adicional notumo para 

servidores na area de educa9ao, modifica9oes nas estruturas da Superintendent dos 

Transportes e da Emtursa. Foram anulados ainda os 13 Conselhos Comunitarios de Saude e 

um de Meio Ambiente, criados por Lidice da Mata. 

• No ambito do controle de despesas, suspensao de cheques ou ordens de pagamento 

emitidas ate 31 de dezembro de 1996; submissao de novos pagamentos e de horas extras a 

autoriza9ao; suspensao de novas aquisi96es relativas a aluguel, reformas, linhas telefonicas, 

veiculos, maquinas, equipamentos e compra de material permanente; cria9ao de grupo 

especial coordenado por Secretarias de Fazenda e Administra9ao e Procuradoria Geral do 

Municipio para apropria9ao de receita e cobran9as da divida junto a contribuintes, alem do 

ajustamento de uma conta unica do municipio. 
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A postura autoritaria do novo governo foi sentida ate pelos barraqueiros de praia de 

Salvador, que repentinamente foram alvos de uma serie de modificacoes na organizacao do 

teu espaco de trabalho pela prefeitura, gerando inclusive conflitos e protestos. 

Imbassahy enfrenta 1° protesto (07/01/97) 
Barraqueiros retirados da Praia do Porto da Barra 
Da ordem a cidade, cumprindo as leis e a conduta existentes. Isso foi repetido 
ontem pelo prefeito Antonio Imbassahy, quando acompanhou os trabalhos de 
recupera9ao da Barra. Desde cedo, os moradores do bairro e os banhistas na praia 
testemunharam uma verdadeira opera^ao com mais de 400 homens de varios orgaos 
municipais e ate do estado, que deram inicio a limpeza do local. Ha poucos dias a 
frente da Prefeitura de Salvador, Antonio Imbassahy nao escapou do primeiro 
protesto, feito pelos barraqueiros retirados da Praia do Porto da Barra, mas o 
problema foi contomado com diplomacia e promessa de solucao. Ha varios bares e 
restaurantes irregulares. 
Seguranca - A Opera?ao Barra, que devera servir de modelo para outros bairros, 
envolve desde a sujeira acumulada ao longo dos anos, ate individuos que 
comprometem a imagem e a seguran?a do bairro. Segundo o secretario de Senifos 
Publicos (Sesp), Ricardo Cavalcanti Araujo, ja foram filmados, na madrugada de 
ontem, os bares onde ha prostitui^ao, exploracao de menores e trafico de drogas, 
para que se identifique estes estabelecimentos e planeje uma a?ao conjunta com 
varios orgaos, inclusive Juizado de Menores e Secrelaria de Seguranca Publica. "Ha 
informa95es tambem de que ha varios bares e restaurantes irregulares", continuou 
ele, lembrando que os proprietaries de estabelecimentos sem licen9a estao sendo 
avisados para retirarem as cadeiras e mesas das cal9adas. 0 trabalho iniciado ontem 
recebeu elogios praticamente unanime dos moradores, mas teve o protesto 
silencioso de uma senhora que ha muito tempo fez do abrigo de onibus do Porto da 
Barra a sua moradia. 

Outra clara preocupa9ao do novo governo, bastante sintonizada com os principios 

politicos gerais do grupo carlista, esta relacionada ao enxugamento da maquina municipal, 

um dos pilares da chamada politica neoliberal. Ainda na primeira semana de governo, o 

prefeito Imbassahy anunciou a extin9ao de tres empresas municipais - a Transur, Comasa e 

COHAB" - dentro do projeto da reforma administrativa a ser implementada em breve no 

municipio. 0 prefeito tambem confmnou a cria9ao do Programa de Desligamento 

3 Transur, empresa de transporte coletivo da prefeitura. COHAB. cooperativa municipal de habitasao, e 
Comasa, empresa municipal de saneameuto. 

140 



Voluntario (PDV), para aqueles servidores interessados em se demitir da prefeitura. Outra 

preocupacao expressa em um outro decreto enviado a Camara Municipal, e a de estabelecer 

convenio de cooperacao tecnica com o governo do estado, medida em clara consonancia 

com um dos motes da campanha eleitoral, a de que uma prefeitura do mesmo grupo politico 

do governo estadual, seria beneficiada com obras e recursos acima do comum no caso 

contrario. Uma chantagem politica que tern se mostrado comum nas ultimas eieicoes. Esta 

operacao politica, decorrente do proprio processo de enfraquecimento politico vivido pela 

gestio Lidice da Mata, e muito bem apresentado no artigo "A Conquista do local: desafios 

democrdticos no governo das cidades " de Anete Brito Leal Ivo 4: 

"Mas a variavel critica fundamental situa-se na matriz politica, ou seja, na 
qualidade das relacoes estabelecidas com o grupo politico hegemonico que lhe faz 
oposicao no ambito local, expressa numa investida deliberada e agressiva de 
reconquista do controle do municipio, que se traduziu por: (i) um cerco mediatico 
de desqualificacao sistematica das acoes do govemo local; (ii) uma guerra urbana 
sobre o espaco fisico de mobilidade na cidade, atraves da superposicao de acoes 
intergovernamentais sobre o mesmo espaco urbano de intervencao, criando a 
desordem e o mal-estar fisico da cidade; e (iii) o bloqueio de recursos legais de 
cobranca de impostos e execucao fmanceira. 0 resultado e que a Prefeita nao falou 
com a cidade a nao ser em arenas restritas das ac5es diretamente implementadas. A 
violencia da luta politica sobre o espaco urbano, expresso na dramaticidade do lixo 
nao coletado, no caos do trafego pela superposicao de obras realizadas, nos buracos 
abandonados, na falta de iluminacao, etc.... resultantes da radicalidade da estrategia 
de oposicao sobre o espaco fisico urbano reduz os engajamentos solidarios e 
civicos, forjou uma pedagogia politica negativa e autoritaria de que so ha uma 
possibilidade para a ordem e a convivencia civil, que seria a subordinacao da 
cidade as instancias politicas do govemo do estado, ou seja, a um unico grupo 
politico, submetendo os cidadaos e a cidade a uma unica opcao de politica". 

De acordo com dados da epoca a prefeitura contava antes das refomias com cerca de 20 mil 

funcionarios. Citando um exemplo de empresa municipal deficitaria, o prefeito apresentou dados 

referentes a Transur que tinha no periodo uma frota de apenas 27 veiculos operando, 935 

empregados, e com uma divida acumulada de R$ 50 milhoes, alem de um custo mensal de R$ 860 

4 Pesquisadora do CRH,/UFBA, associada ao CREDAL/CNRS. Professora Con\idada da Universidade de 
Paris HI- Chaire S. Bolivar. 
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mil. A COMASA, outra empresa que se encontrava nos pianos de extincao da prefeitura, reunia 851 

empregados, 830 deles a disposicao de outros orgaos, com um custo mensal de R$ 500 mil e um 

passivo no valor de R$ 3,6 milhoes. A Cooperativa Habitacional - COHAB - em 10 anos de criada 

so construiu 357 casas, tern 575 empregados, 524 deles a disposicao de outros orgaos, custo mensal 

de R$ 315 mil e passivo no valor de R$ 5 milhoes. 

A reforma administrativa na prefeitura incluiu tambem a extincao da Secretaria de Terras e 

Habitacao e a fusao das Secretarias de Planejamento com a de Meio Ambiente. As questSes 

referentes a habitacao e terras em Salvador passaram a ser cuidadas na administracao Imbassahy 

pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. A reforma incluiu ainda a privatizacao da Desal 

(antiga Fabrica de Equipamentos Comunitarios - Faec). 

Mas de todas as mudancas anunciadas pelo novo govemo a mais polemica esta relacionada as 

mudanfas na relacao com os sindicatos das categories que reunem trabalhadores municipais. O 

govemo enviou ao legislative municipal um decreto semelhante a um outro enviado pelo govemo 

Paulo Souto em 1995 e ja aprovado pela Assembleia Legislativa, criando dificuldades a 

manifestacoes grevistas no funcionalismo municipal. 

Ato impossibilita greve em Salvador (03/01/97) 

Ao anunciar suas primeiras medidas de govemo, ontem, o prefeito Antonio 
Imbassahy nao hesitou em baixar um ato polemico, praticamente proibindo greve 
no service municipal. Seguindo os moldes de decreto assinado pelo govemador 
Paulo Souto em 1995, o decreto municipal que saiu no Diario Municipal hoje 
considera ilegal o movimento grevista. Imbassahy lembrou que o direito de greve 
previsto na Constituicao Federal ainda nao foi regulamentado, o que impede a sua 
aplicacao. Entre as providencias que poderao ser adotadas estao a convocacao 
imediata dos funcionarios parados, e o desligamento dos servidores com cargos 
comissionados. "Estou dizendo como vai ser o jogo, porque quero ser um 
prefeito com posicoes claras" disse Imbassahy, relegando um eventual confronto 
com os sindicatos dos servidores municipais. (Grifos nossos) 

Outro ambito significativo da acao do novo govemo foram as reordenasdes na 

Empresa Municipal de Limpeza Piiblica - Limpurb - que ja vinha mergulhada numa grave 

crise financeira, alem de uma serie de escandalos na sua administracao. 
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Limpurb ficou corn rombo de RS 290 milhoes (21/01/97) 
Com as contas bancarias bloqueadas pela Justica, a Limpurb aparece como 
protagonista de um dos maiores escandalos envolvendo dinheiro publico dos 
ultimos tempos na Bahia. 0 rombo na empresa e de R$ 290 milhoes, dez vezes 
mais que o total da arrecadacao mensal de Salvador. A empresa coleciona tantos 
equivocos que aparece como protagonista de um dos maiores escandalos dos 
ultimos tempos envolvendo o dinheiro publico. 
Cerca de 80% da frota sucateada 
Equipamentos - Cerca de 80% da frota de 158 tratores, caminhoes e outros 
equipamentos estao sucateadas e totalmente inutilizadas. Para complicar, 746 dos 
seus 5,2 mil funcionarios estao a disposicao de outros orgaos e ainda ganham em 
torno de R$ 450 mil mensais de horas extras. Numa palavra, a empresa que deveria 
cuidar de 100% do lixo de Salvador e uma sujeira moral e administrativamente. 
"No dia 31 deste mes quero todos os servidores que estao a disposicao de outros 
orgaos no patio da empresa'* disse o presidente, avisando antecipadamente que nao 
vai ter onde coloca-los, porque logo de saida "percebe-se que eles nao sao 
necessarios". A ideia da administracao do prefeito Antonio Imbassahy e implantar 
na Limpurb o PDV. Segundo Jalon Oliveira, presidente da Limpurb, entre as 
primeiras decisoes esta a suspensao do pagamento de horas extras, que agora so 
serao possiveis em casos excepcionais. A Limpurb foi dimensionada para fazer a 
coleta de 100% das 68.143 toneladas mensais de lixo que Salvador produz, mas 
75% da coleta ja esta terceirizada. A estatal vai ser enxugada e respondent pelos 
25% da coleta e mais a varricao. A partir do proximo mes a PAVTER, a quern a 
Limpurb deve R$ 92 milhoes conforme documentos da antiga administracao, 
deixara de fazer a coleta de lixo: 60% da coleta sera feita pela VEGA-Sopave, 15% 
pela JG e o restante pela propria Limpurb. O Service de manutencao tambem sera 
terceirizado. 

Como se a situacao da empresa ja nao fosse complicada, no final do mes de Janeiro 

de 1997 a nova direcao da Limpurb descobriu que 290 funcionarios apresentaram 

docurnentacao falsa durante a irnplantacao do Piano de Cargos e Salaries, com o objetivo 

de conseguirem promocoes fraudulentas. A empresa tinha no periodo um quadro de 5.200 

empregados, quatro mil deles trabalhando diretamente nos servicos de limpeza, varricao, 

coleta, transporte e destinacao final do lixo, sendo 2.481 garis. O Piano de Cargos e 

Salaries foi implantado em novembro de 1995, ainda na administracao da ex-presidente 

Nair Prazeres. Em 19 de marco do ano seguinte, apareceram nove casos de irregularidades, 

de funcionarios que tinham ingressado na empresa com a docurnentacao falsa e por isso 

foram sumariamente demitidos. De acordo com Nair Prazeres, em virtu de do acontecido, 
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foi instituida uma comissao interna, e logo foram detectados 190 funcionarios envolvidos 

na fraude da docurnentacao, das areas administrativa e operacional, que pretendiam 

melhorar a situacao funcional e, conseqiientemente, obter vantagens com o enquadramento 

previsto pelo piano. Todos os 2.481 garis ficaram excluidos do processo, pois a epoca a 

categoria nao precisava apresentar comprovacao de escolaridade. De acordo com Nair 

Prazeres, foi constituida a comissao para que fossem esclarecidas de uma vez por todas as 

suspeitas de irregularidades e para punir todos os responsaveis. 

"Nao creio que tenha prevaricado quando demiti apenas os nove empregados que 
tinham entrado na empresa com docurnentacao falsa. Procedi desta maneira porque 
entendi que estes ja tinham sido beneficiados, pois foram contratados ja com 
irregularidade. Quanto aos demais, era preciso que se aprofundassem as investigacoes. 
(...) A implantacao do piano era uma antiga reivindicacao dos empregados da Limpurb 
e que foi atendida. Suspendi o piano e determinei que todos os funcionarios a 
disposicao de outras reparticoes retomassem a empresa e aqueles que nao retornaram 
foram retirados de folha".5 

O MOVIMENTO DOS DEMITIDOS DA PREFEITURA 

Em meados de fevereiro sob o argumento de concedes de irregularidades cometidas 

durante a gestao Lidice da Mata o governo Imbassahy ordenou um levantamento de todos 

os contratos ilegais existentes no funcionalismo publico municipal. A expectativa por um 

decreto anunciando demissoes era muito grande, ja que desde o inicio do governo o prefeito 

havia deixado muito claro seus pianos de enxugamento da maquina municipal e de 

terceirizacao em varios setores dos servicos municipais. 

Prefeitura prepara lista (13/02/97) 
0 prefeito Antonio Imbassahy deve receber ate amanha a relacao de todos os 
contratos ilegais de servidores municipais que foram admitidos sem concurs© 
publico a partir da promulgacao da Constituicao em 5 de outubro de 1988. Os 
funcionarios nessa condicao serao demitidos, e a expectativa flea por conta do 
nurnero de trabalhadores atingidos e do prazo que o prefeito estabeleceu para a 
adocao da medida. 

5 Depoiinento cedido em entrevista realizada na sede da Limpurb em marco de 2001. 
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0 levantamento dos contratos ilegais esta sendo feito pela Secretaria Municipal de 
Administracao, que tem prazo ate amanha para concluir o trabalho. 0 prefeito deve 
dar detalhes sobre o corte no quadro de pessoal ainda esta semana, conforme 
informou ontem o secretario de Comunicacao da prefeitura, Tasso Franco. 
Embora as especulacoes apontem o contrario, o secretario Tasso Franco e enfatico 
quando afirma que o prefeito nao vai baixar decreto nenhum determinando as 
demissoes. "Nao existe isso de decreto. 0 prefeito vai corrigir uma situacao 
irregular", diz. Os contratos ilegais sao aqueles firmados a partir da Constituicao de 
1988 que estabelece a obrigatoriedade de concurso para o ingresso no service 
publico, a excecao dos cargos de confianca. 
Tasso Franco lembra que cada secretario tem competencia para anular os contratos 
ilegais, o que sera feito assim que o prefeito Imbassahy autorizar. Apos o corte de 
pessoal - nos bastidores politicos comentarios apontam a demissao de 6.500 
servidores -, se necessario, sera realizado concurso, diz. 
Enquanto a prefeitura ultima detalhes para fazer o corte de pessoal evitando ao 
maximo desgastar a imagem do Executivo com a ado?ao da medida, vereadores da 
bancada govemista e de oposicao usam a cautela ao comentar o assunto. Isso 
porque a Camara Municipal retirou de pauta na convocacao extraordinaria o projeto 
que institui o Programa de Demissao Voluntaria. 0 projeto foi apontado como 
inconstitucional pelos oposicionistas. 0 lider do prefeito na Camara, vereador Pedro 
Godinho (PFL), garantiu que o PDV retornaria ao Legislativo para apreciacao, em 
marco. 0 Executivo municipal diz que nao tem tempo a perder. Quer iniciar o 
quanto antes a reforma administrativa. 

A noticia veiculada no jomal A Tarde adianta ate um possivel nurnero de demitidos 

que chegariam aos 6.500 servidores. O que se verificou mais adiante e que este nurnero 

ultrapassaria em muito a casa dos 7.000 servidores municipais. 

No dia 14 de fevereiro de 1997 a prefeitura anunciou a demissao de 4.741 servidores 

municipais que estariarn supostarnente irregulares por nao terem sido contratados por meio 

de concurso publico, como obriga a constituicao federal promulgada em 5 de outubro de 

1988. No momento da demissao a prefeitura chegou a anunciar a possibilidade da 

realizacao de concurso publico com vistas a regularizar a situacao considerada 

inconstitucional. 

Prefeitura anuncia demissao de 4.741 servidores (14/02/97) 
A Prefeitura de Salvador vai demitir 4.741 servidores que foram contratados 
ilegalmenle a partir da promulgacao da Constituicao, em 5 de outubro de 1988. As 
demissoes come?am a ser feitas na proxima segunda-feira e tem conclusao prevista 
para o final do mes, o que representara uma economia mensal nos cofres municipais 
de cerca de R$ 5 milhoes. O municipio admite promover concurso publico apos as 
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demissoes, caso seja necessario o preenchimento de vagas em alguma de suas 
secretarias. 
0 prefeito Antonio Imbassahy anunciou o corte de pessoal apos ser informado pelo 
secretario municipal da Administracao, Jose Cabral, da existencia dos 4.741 
contratos ilegais feitos nas administracoes Fernando Jose e Lidice da Mata. Todos 
esses contratos serao anulados por diretores de empresas municipais e secretirios, 
poupando o prefeito de baixar decreto. Os funcionarios demitidos vao receber 
apenas os dias trabalhados. 
Medida Dura 
O prefeito Antonio Imbassahy admite que o corte dos 4.741 servidores e "uma 
medida dura de ser tomada" Mas acrescenta que os prefeitos que o antecederam -
no caso, Fernando Jose e Lidice da Mata - praticaram o que chama de ilicito de 
natureza criminal, conforme aponta o parecer da Procuradoria Geral do Municipio. 
De antemao, avisa que os responsaveis pelos contratos ilegais vao ser 
responsabilizados criniinalmente. 
"Nao vou conviver com essa situacao. Vamos inclusive fazer uma comunicacao ao 
Ministerio Publico para definir a responsabilidade criminal de quern praticou esses 
atos", reforca o prefeito. Nesse sentido, o procurador geral do municipio, Sergio 
Ferreira, promete encaminhar dentro em breve um relato sobre as contratacoes 
ilegais ao MP para a devida definicao de responsabilidades. 
0 procurador diz que desde ja esta caracterizado o crime de responsabilidade que 
pode cuhninar com pena de reclusao. Agora, adianta Sergio Ferreira, resta saber 
quern sao os dirigentes de empresas municipais envolvidos. "A principio, sabe-se 
que muitos diretores autorizaram as contratacoes ilegais". A rigor, os envolvidos 
devem arcar com o onus de devolver aos cofres publicos todos os salarios que 
foram pagos indevidamente aos servidores contratados de forma ilegal, diz o 
procurador. 
Ate ontem a noite, a prefeitura ainda nao havia divulgado a relagao dos contratos 
ilegais por empresas e secretarias. A unica informacao disponivel nesse sentido era 
que a Secretaria Municipal de Servicos Publicos (Sesp) reune o maior nurnero de 
servidores em situacao irregular. A Secretaria de Comunicacao do municipio 
garante que, a despeito das demissSes, o prefeito vai remeter a Camara, em marco, 
o projeto que institui o Pro gram a de Demissao Voluntaria - PDV. 

As demissoes atingiram varios setores da prefeitura, em especial os trabalhadores em 

Limpeza que lideraram a iista de demitidos. Numa outra empresa municipal, a TRANSUR6, 

que fora extinta atraves de circular da Secretaria Municipal de Transportes (SMTU) com 

data da ultima quinta-feira (13), 370 funcionarios que ingressaram na empresa depois de 

1988 e sem concurso, foram demitidos. O sindicato da categoria, Sindicato dos 

Rodoviarios, foi o primeiro a se manifestar contra as demissoes, realizando uma assembleia 

com os funcionarios da empresa na sede da empresa. Nesta assembleia ficou decidido que 

6 TRANSUR - Empresa de Transportes Urbanos de Salvador. 
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os trabalhadores continuariam a comparecer a sede da empresa no horario habitual de 

trabalho, como se nada tivesse acontecido, ate que o problema fosse resolvido. A SMTU 

diante dos representantes do sindicato foi muito clara em afirmar que nada poderia ser feito 

em relacao aos 370 demitidos que se encontravam em situacao irregular, que so receberiam 

os dias trabalhados. Estas afirmacSes, de secretarios municipais, levaram o panico aos 

demitidos que, alem de terem perdido o emprego, comecaram a perceber a real 

possibilidade de nada receberem de indenizacao por serem considerados trabalhadores com 

contratos ilegais. 

Ameacados de demissao teniem nao receber (15/02/97) 
Os provaveis integrantes do pacotao de demissoes anunciado pelo prefeito Antonio 
Imbassahy temem que a atual administracao municipal aplique nos servidores o que 
ja vem sen do chamado de "calote traballiista". Isso porque o anuncio da dispensa de 
4.741 trabalhadores divulgado ontem pela imprensa adiantava que so seriam pagos 
apenas os dias trabalhados, o que pressupoe ignorar indenizacoes e fundos de 
garantia a que os servidores tem direito. 
Esse e apenas um aspecto a ser considerado nesta medida administrativa do 
prefeito, que, apesar de legalmente embasada, promete reflexos sociais, "de 
projecoes incalculaveis", como argumentam os dirigentes dos sindicatos das 
diferentes categories de servidores ligados a Prefeitura Municipal de Salvador. 
Alem de inviabilizar alguns servicos essenciais, como a manutencao e 
processamento de todo servico infomiatizado da prefeitura, que e realizado pela 
Prodasal (Empresa Municipal de Processamento de Dados). 
Por conta disso, os diretores Agnaldo Filho e Antonio Omena, do Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas e Orgaos de Processamento de Dados e Informatica 
(Sindidados), anunciaram a ocupacao da Prodasal pelos servidores demitidos, a 
partir de segimda-feira. A decisao foi tomada ontem a tarde, durante assembleia 
realizada na frente da empresa, em Ondina. Os sindicalistas avisam que so 
desocuparao a Prodasal quando forem recebidos pelo prefeito para negociar a 
questao. 
Para discutir o encaminhamento juridico do processo de demissoes, o procurador 
geral do municipio Sergio Sanches Ferreira se reuniu durante toda a tarde de ontem 
com o secretario de Administracao Jose Cabral Ferreira e diretores dessas empresas 
municipais que foram a principal porta de acesso da forca de trabalho que entrou 
sem concurso publico. 

As demissoes geraram forte reacao no meio sindical em especial nos sindicatos que 

congregam servidores municipais. A irritacao comas demissoes aumentaram diante da 

posicao da prefeitura de nao pagar direitos trabalhistas aos demitidos usando como 
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argumento a ilegalidade dos seus contratos e ancorando-se na constituicao federal para 

reforcar a inexistencia de direitos trabalhistas nestes casos. A posicao da prefeitura reafirma 

com bastante clareza duas marcas da nova administracao: a logica de administracao enxuta 

e terceirizada, e o combate direto aos movimentos sociais que atuam com servidores 

municipais. Esta nova postura vai ter fortes reflexos na atuacao dos sindicatos em especial 

do Sindilimp que, apesar da disposicao ao enfrentamento logo apos o anuncio das 

demissoes, veio a sofrer sucessivas derrotas no periodo. 

A prefeitura estava tao convencida da acao que chegou a anunciar que alem de nao 

pagar indenizacoes aos demitidos as demissoes nao parariam por ali e novos cortes seriam 

anunciados em breve. 

Imbassay diz que havera mais demissoes (18/02/97) 
A relagao dos 4.741 servidores municipais demitidos pela Prefeitura de Salvador sai 
publicada hoje no Diario Oficial do Municipio e nao devera ser unica. 0 prefeito 
Antonio Imbassahy admitiu ontem que as demissoes vao continuar, numa investida 
para corrigir todas as irregularidades apresentadas na maquina administrativa, 
conforme acrescentou. 
0 prefeito descarta a possibilidade de indenizar os demitidos. Reafirma que as 
contratacoes dos 4.741 funcionarios foram ilegais e a lei nao reconhece os direitos 
trabalhistas em tal condicao, analisa, ao tomar por base parecer da Procuradoria 
Geral do Municipio. Enquanto aumenta a polemica sobre os graves reflexos sociais 
decorrentes das demissoes, Imbassahy considera que esse e um assunto superado. 
"Foram contratos irregulares e nao se tem porque questionar a legalidade deles", 
diz. 
Perdas 
Se por um lado vai garantir uma economia de R$5 milhoes aos cofres municipais, 
as demissoes vao detenninar uma perda de qualidade dos servicos prestados no 
Municipio. admite o prefeito. Mas acrescenta que essa queda na qualidade dos 
servicos sera momentanea. Isso porque a prefeitura ja esta iniciando a contratacao 
de concursados que nao foram aproveitados na gestao Lidice da Mata, acrescenta. 
Ao participar ontem pela manha da reabertura das atividades na Assembleia 
Legislative, o prefeito garantiu ja ter iniciado a contratacao de 80 profissionais 
concursados na area de Educacao do Municipio. Informou que mantem contato com 
empresas para providenciar o edital para licitacao e garantir a realizacao de 
concurso publico. Imbassahy nao estabeleceu prazos para a realizacao do concurso. 
0 prefeito aguarda a reabertura das atividades na Camara Municipal, em marco, 
para enviar novamente aos vereadores o projeto que institui o Programa de 
Demissao Voluntaria. 0 PDV foi retirado de pauta durante a convocacao 
extraordinaria na Camara, apos ter sido considerado inconstitucional pelos 
vereadores. 
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Insatisfacao 
A Procuradoria Geral do Municipio se cerca de todos os dispositivos da lei para 
provar que as 4.741 contratacoes foram ilegais e portanto os servidores nao tem 
qualquer direito trabalhista. Enquanto o prefeito se agarra ao parecer juridico para 
explicar a situacao, parlamentares de oposicao e dirigentes sindicais de orgaos do 
Municipio tentam reverter a situacao que so traz prejuizos para os demitidos. 
Ontem, parlamentares petistas se reuniram com o secretario municipal de 
Administracao, Jose Cabral e com o procurador geral do Municipio, Sergio 
Ferreira, para tentar garantir que os demitidos sejam indenizados. Os deputados 
federal,Walter Pinheiro, estadual, Nelson Pellegrino, e os vereadores Luiz Bassuma 
e Zilton Rocha sairam da reuniao com a promessa de que os pleitos feitos serao 
analisados. 
A julgar pelo posicionamento irredutivel do prefeito Antonio Imbassahy, a analise 
da reivindicacao feita pelos petistas surtira pouco efeito. 0 prefeito nao perde 
oportunidade para lembrar a dificil situacao financeira do Municipio. Sustenta a 
todo minuto que as 4.741 contratacoes foram ilegais e, portanto, os demitidos nao 
tem direito a nenhuma indenizacao, mesmo em muitos casos tendo trabalhado por 
mais de oito anos para o Municipio. Lei e lei, raciocina o prefeito. 

Com a maior parte dos demitidos saindo das suas fileiras, com 2.400 dos 4741 

demitidos, o Sindilimp resolveu iniciar os protestos contra as demissoes com uma posicao 

ainda timida, questionado muito mais o nao pagamento das indenizacSes e direitos 

trabalhistas do que propriamente as demissoes realizadas. Apos assembleia no patio da 

empresa, os trabalhadores seguiram em passeata ate a praca municipal. 

(18/02/97)Limpurb paralisa as atividades 
Lider no listao dos demitidos da Prefeitura Municipal de Salvador, a Limpurb 
ontem nao funcionou. Desde as 4h30min, os funcionarios comecaram a se reunir no 
patio da empresa, na Avenida San Martin. Por volta das 10 horas, sairam em 
passeata ate a Praca Municipal. La, foram recepcionados por um contingente da 
Policia Militar. Nos discursos, nao faltaram elogios a ex-prefeita Lidice da Mata. 
Os servidores demitidos questionam o ato do prefeito Antonio Imbassahy. 0 
deputado estadual Nelson Pellegrino (PT) afimia que os demitidos tem que receber 
indenizacoes pelo tempo de sendee 
A diretoria do Sindilimp e o deputado petista ressalvaram que a Transur ja teve 400 
onibus, hoje so tem 20 e esta a caminho da total desativacao. Acreditam que o 
mesmo acontecera com a Limpurb, que lidera a lista com 2.400 demitidos. Durante 
a assembleia, na San Martin, dois carros da Policia acompanharam a 
movimentacao. 
O mesmo ocorreu durante a passeata. Na Praca Municipal o nurnero de policiais foi 
maior. Nos discursos, os trabalhadores disseram que nao sabiam que teriam 
saudades de Lidice da Mata em tao pouco tempo. Eles garantiram que vao 
pressionar a Camara de Vereadores para lhes dar espaco numa sessao especial.O 
Sindilimp infonnou que a mobilizacao continua hoje. O ponto forte da pauta do 
sindicato e o recebimento de indenizacoes por parte dos demitidos. Eles nao 
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admitern que pessoas que trabalharam durante oito a dez anos na empresa saiam 
sem receber absolutamente nada. 

U M M O M E N T O D E REANIMACAO P O L I T I C A 

Esta manifestacao foi sintomatica para o Sindilimp, ja que demonstrou uma forte 

disposicao dos trabalhadores para a luta politica e comprovou a disposicao da prefeitura em 

combater a movimentacao dos demitidos, colocando grandes contingentes de policiais num 

cerco as manifestacoes dos Sindilimp e dos outros sindicatos. 

Apos esta manifestacao varias movimentacSes importantes foram realizadas no 

parlamento e na sociedade civil tendo em vista a solucao do impasse quanto ao pagamento 

das indenizacoes. Merece destaque as declaracoes e movimentacoes do presidente da 

OAB/BA 7 Newton Cleyde Peixoto e do presidente da CNBB , cardeai dom Lucas Moreira 

Para OAB, demissao e "cruddade" (19/02/97) 
No minimo soa contraditorio o ato do prefeito Antonio Imbassahy em demitir quase 
cinco mil servidores ao tempo em que nomeia novos, de acordo com o decreto do 
executivo municipal baixado no inicio do mes passado. A observacao e do 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasii, seccao Bahia OAB-BA, Newton 
Cleyde Peixoto, para quern e uma crueldade o que a Prefeitura de Salvador esta 
fazendo ao demitir 4.741 funcionarios nao-concursados. 

Neves. 

7 OAB/BA - Ordem do Advogados do Brasii. secao Bahia. 
8 CNBB - Conferencia Nacional dos Bispos do Brasii. 
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Quanto ao nao-pagamento de indenizacoes aos demitidos, o presidente da OAB-BA 
disse que ha entendimento na Justica de que, so pelo fato de terem efetivamente 
trabalhado e de nao terem concorrido para a ilegalidade, os funcionarios devam ser 
indenizados. Para ele a responsabilidade pela ilegalidade das contratacoes e do 
poder publico e nao dos servidores. 
Representacao 
0 vereador Daniel Almeida entregou ontem uma representagao a procuradora 
regional do trabalho da 5a Regiao, Virginia Maria Veiga de Sena, pedindo a garantia 
dos direitos trabalhistas dos funcionarios demitidos. Acompanhado da deputada 
estadual, Alice Portugal, ele afirmou que, "nao discutimos o direito que tem o 
executivo de demitir, mas sim os direitos trabalhistas que estao sendo ameacados" 
0 vereador observou que o decreto baixado pelo prefeito repete o conteudo do 
anterior, editado na gestao do ex-prefeito Fernando Jose, proibindo novas 
contratacSes, mas admitindo brechas para a contratacao em carater emergencial. 
Pelo decreto atual so e possivel a contratacao para empresas como a Limpurb, 
exatamente a que teve o maior nurnero de funcionarios demitidos. 
A procuradora do trabalho, Virginia de Sena, afirmou que o assunto sera examinado 
com brevidade, mas reiterou o conteudo do Art. 37 da Constituicao Federal, que 
considera nula de pleno direito a contratacao de servidores sem a realizacao de 
concurso publico. Ressaltando a imparcialidade do orgao a procuradora admitiu que 
fara um estudo minucioso levando em consideracao os decretos municipais que 
tratam do assunto. 
Pratica do TRT 
De acordo com o advogado trabalhista, Florivaldo Caje de Oliveira Filho, a pratica 
corrrente do Tribunal Regional do Trabalho-TRT tem sido a de negar os direitos 
trabalhistas de funcionarios contratados sem concurso publico. Ele lembrou que em 
causas recentes foi negado a um lUiicionano da Embasa os direitos Question ados. 
A deputada Alice Portugal disse que, numa cidade onde o desemprego campeia, o 
gestor publico nao deve se guiar apenas pela letra fria da lei e com isso aumentar o 
nurnero de excluidos da sociedade. Para o vereador Daniel Almeida, os servidores 
devem se mobilizar de forma unificada para que haja alguma alteracao na postura 
do executive municipal. 

Dom Lucas ira a Imbassahy (19/02/97) 
O presidente da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasii (CNBB), cardeal dom 
Lucas Moreira Neves, disse ontem que mantera contatos com o prefeito Antonio 
Imbassahy no sentido de discutir as demissoes dos funcionarios da Limpurb no 
tocante as indenizacoes que os trabalhadores tem direito por tempo de service A 
questao foi debatida durante audiencia com o deputado estadual Nelson Pelegrino, 
o vereador Zilton Rocha e membros do Forum de Entidades de Direitos Humanos. 
0 forum ja havia agendado o encontro com antecedencia para debater temas 
relacionados aos direitos humanos e tanto o parlamentar como o vereador tomaram-
se porta-vozes da preocupacao dos quase cinco mil funcionarios do municipio em 
nao receber seus direitos trabalhistas. Dom Lucas discutiu ainda assuntos relatives 
a algumas comunidades de Salvador. 

Apesar da pressao exercida por importantes segmentos da sociedade civil o govemo 

municipal continuava firme em seu proposito de nao pagar as indenizacoes utilizando 
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sempre como base a Constituicao Federal. No dia 18 de fevereiro de 1997 a edicao do 

Diario Oficial da Prefeitura de Salvador, que normalmente circula com oito paginas, saiu 

com 36, consumando a demissao dos 4.741 servidores contratados depois de 5 de outubro 

de 1988, todos eles lotados em tres empresas (Limpurb, Emtursa e Transur) e quatro 

cornpanhias municipais (Desal, Cohab, Prodasal e Comasa). O proprio Diario Oficial do dia 

anunciava os estudos da prefeitura para a realizacao de novas demissoes. No dia seguinte, 

em entrevista ao jornal A Tarde, o procurador geral do municipio, Sergio Sanches Ferreira, 

reafirmou que os demitidos nao serao indenizados porque seria um ato ilegal. "Pagar 

indenizacoes tambem e retirar dinheiro publico ilegalmente. A decisao e baseada na 

Constituicao, que diz que as contratacdes nao precedidas de concurso publico sdo nulas e 

ato nulo nao produz efeito juridico ", disse ele, salientando que ha decisoes sobre o assunto 

tomadas pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), e os servidores tem o direito apenas de 

receber os dias trabalhados. O procurador ainda afirmou reconhecer o problema social 

gerado, mas nada podia fazer, repetindo o velho chavao "lei e lei". 

Houve tambem no periodo um encaminhamento por parte do procurador geral do 

municipio ao Ministerio Publico para que fosse realizada uma auditoria com a finalidade de 

acionar judicialmente os ex-prefeitos Fernando Jose e Lidice da Mata, que autorizaram as 

contratacoes, visando processa-los por crime de responsabilidade. 

A reacao na Limpurb durante aqueles dias foi intensa. No dia 18 de fevereiro de 1997, 

pela manha, a Policia Militar ocupou as dependencias da empresa, que entrara no seu 

segundo dia de greve, prevenindo uma invasao dos predios e area externa pelos 

funcionarios, anunciada durante a realizacao de uma assembleia geral. Dirigentes do 

Sindlimp e da Limpurb haviam acordado o pagamento do salario de dezembro e os dias 
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trabalhados de fevereiro nos proximos dias, mas apesar das afirmacoes de alguns dirigentes 

nenhum acordo fora firmado para o pagamento do 13° salario e das indenizacoes. 

A revolta dos demitidos era visivel pela forma como foram demitidos. O depoimento 

do trabalhador Francisco Moreira dos Santos, um dos demitidos, com sete anos de Limpurb 

publicado no jornal A Tarde de 19 de fevereiro de 1997 e bastante ilustrativo. 

"Quando chegamos aqui viemos trabalhar nomialmente, com contrato firmado e 
carteira assinada. Nao nos disseram que nossa situacao era ilegal. Agora a gente sai 
assim, sem direito a nada, como se fossemos ladroes? Isso e justo? Quern esta sendo 
roubado somos nos. Teve gente que entrou depois de 88, saiu da empresa e foi 
indenizado normalmente. Pelo menos deveriamos ter o mesmo tratamento''. 

As manifestacoes do demitidos passaram a se tornar comuns na cidade, aumenta 

adesao dos trabalhadores municipais inclusive dos que escaparam da demissao. A repressao 

comecou a endurecer cada vez mais, passando a acompanhar cada vez mais perto as 

manifestacoes, aumentado o clima de tensao entre os demitidos. 

Protesto de demitidos agita cidade (20/02/97) 
Revoltados com o ato do prefeito de Salvador, Antonio Imbassahy, que demitiu 
4.741 funcionarios contratados apos a vigencia da Constituicao de 1988 - que 
proibe o ingresso no servico publico sem a realizacao de concurso - mais de mil 
servidores marcharam ontem pelas mas do centro para protestar contra a decisao. 
Impedidos de entrar com o carro de som na Praca Municipal, eles ocuparam a rua 
obstruindo o trafego, desviado por policiais de transito, que mesmo assim nao 
conseguiram evitar um grande engarrafamento no sentido Campo Grande a Praca 
da Se no inicio da noite. 
Na Praca Castro Alves, onde ainda podiam se ver pecas da decoracao do Camaval, 
nao havia motivo para festa. Em vez de estarem atras de um trio eletrieo, eles 
acompanhavam um carro de som, gritando palavras de ordem e cantando 
marchinhas de protesto. Qualquer pedaco de papel era usado para mensagens 
escritas pelos proprios servidores, na maioria demitidos da Limpurb. "Onde ja se 
viu fazer concurso para pegar lixo", reclamava Manoel Joaquim Santana, 41 anos e 
16 deles dedicados a funcao de gari. 
Em frente a prefeitura, de onde funcionarios assistiam a manifestacao, a seivente 
Nilza Nonato, demitida depois de nove anos de servicos prestados a Limpurb, 
lembrava, aos gritos, do dia em que Imbassahy. ainda candidate, foi a sua casa, no 
Alto da Santa Cruz. "Tomou cafe la em casa e apertou minha mao, agora faz uma 
miseria dessas?" dizia ela. 
Nao somos culpados - 0 susto causado aos servidores demitidos foi agravado pela 
noticia de que nao terao direito a qualquer indenizacao pelo tempo de servico. Sem 
emprego, e diante da possibilidade de nao terem como recomecar a vida produtiva. 
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eles estao sendo incentivados por parlamentares e b'deres sindicais a resistirem ate 
que a decisao do prefeito seja re vista. Um dos coordenadores do movimento de 
protesto, o deputado estadual Nelson Pellegrino, informou que esta previsto um 
acampamento em frente a prefeitura a partir de amanha. 
"Como e que a gente ia saber se o contrato era irregular quando entramos na 
empresa", indagava um servidor demitido que nao quis se identificar, acrescentando 
que, "a nossa obrigacao nos cumprimos trabalhando e por isso temos os nossos 
direitos", assegurava. As demissoes foram respaldadas no Art. 37 da Constituicao 
Federal, que vedou, a partir da sua promulgacao em 88, a contratacao de 
funcionarios publicos nao-concursados. Os contratos passaram entao a ser 
regulados por decretos municipais que os permitiam em carater emergencial, em 
setores como o de limpeza publica, entre outros. 
Quando foram liberados pelo tenente-coronel Josue, da Policia Militar, para entrar 
com o carro de som na praca, os manifestantes preferiram permanecer sentados na 
rua ouvindo os discursos. Sem a presenca do prefeito, secretarios ou assessores 
diretos, segundo informou a portaria, a prefeitura permaneceu fechada enquanto 
alguns funcionarios, pelas vidracas, faziam gestos obscenos para a multidao, 
conforme registrou em seu discurso a deputada Alice Portugal. 
Estiveram ainda presentes ao ato publico, o presidente da Central Unica dos 
Trabalhadores-Regional Bahia, Almerico Lima, diretores sindicais, os deputados 
Alice Portugal, Moema Gramacho, Joao Henrique e os vereadores Daniel Almeida, 
Zilton Rocha, entre outros parlamentares. 

Esta ocupacao foi sintomatica para o movimento dando-lhe um novo animo na luta 

pela garantia do pagamento das indenizacSes. Dois dias depois, no dia 21 de fevereiro, os 

2.400 funcionarios demitidos da Limpurb ocupararn as dependencias do Ginasio de 

Esportes Balbininho em Salvador, local de entrega dos contra-cheques referentes aos 

salaries de dezembro e dias trabalhados em fevereiro de parte dos servidores demitidos. A 
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diretoria do Sindicato dos Trabalhadores (Sindilimp), estava orientando aos demitidos que 

nao entregassem as carteiras de trabalho ao setor administrativo da empresa, ja que se 

desconfiava que a Limpurb pretendia carimbar formalmente a anulacao dos contratos que 

eram considerados por eles como irregulares. O presidente do Sindilimp, Paulo da 

Anunciacao, alimentava a expectativa de que os outros 2.341 demitidos pelo municipio, 

pertencentes as outras empresas e autarquias, tambem comparecam ao ginasio para 

engrossar o movimento, o que acabou nao se verificando. 

Apesar da orientacao do sindicato a Limpurb manteve a distribuieao do "aviso" aos 

demitidos, informando "que os atendimentos para efeitos de baixa e pagamento" estavam 

connrrnados sendo indispensavel a apresentacao da carteira de trabalho para recebimento 

do contracheque. Tanto os sindicalistas como os servidores sabiam que a anulacao dos 

contratos por parte da Limpurb poderia prejudica-los no futuro sobre qualquer reclamacao 

trabalhista, principalmente o pagamento do FGTS. 

O acordo e o cronograma de pagamento tinha sido estabelecido apos entendimentos 

entre o Sindilimp e a empresa, mas o que os trabalhadores nao contavam eram com a 

"manobra" de exigencia da entrega da carteira de trabalho. 

Pagamento parcia! irrita os demitidos (22/02/97) 
Quern passasse ontem pela bilheteria da Fonte Nova poderia ate jurar que a Selecao 
Brasileira vinha jogar em Salvador devido ao movimento de pessoas na porta do 
estadio. Mas, longe de ser a festividade que ali reina nos dias de jogo, o clima era 
de revolta no Estadio da Fonte Nova, ontem pela rnanha, onde parte dos 2.400 
funcionarios demitidos pela Limpurb foi receber seus salarios em atraso. 
"Nao pagaram nada. So o salario de dezembro e os dias de fevereiro sem nenhuma 
das vantagens como hora extra e vale-transporte" Os ex-garis estavam tao tensos 
que chegaram ate a tentar impedir o trabalho da imprensa, especialmente fotografos 
e cinegrafistas. Mas nem todo mundo recebeu os salarios ontem. Somente os ex-
funcionarios da casa, demitidos junto com o listao de mais de 4 mil funcionarios, 
divulgado pela prefeitura na ultima segunda-feira, cujos nomes comecam com as 
letras de A a D. Na segunda-feira sera a vez dos trabalhadores de E a J e assim por 
diante. 
Protesto s 
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A manifestacao anunciada para domingo foi transferida para segunda-feira as 10 
horas no Centra de Convencoes onde esta acontecendo urn encontro intemacional 
com a participacao do govemo do estado. Esta. alias, e apenas uma das atividades 
previstas para o inicio da proxima semana. Na segunda, as 8 horas, acontece 
assembleia no Portao 1 da Fonte Nova onde estao sendo distribuidos os 
contracheques. 0 coordenador do Sindilimp, Paulo da Anunciacao, acompanhou 
toda a movimentacao dos servidores ontem pela manha. Ele denuncia que so os 
funcionarios demitidos da Limpurb e da Comasa chegaram a receber seus salarios. 
"Os que estao na ativa assim como funcionarios de outros orgaos municipais nao 
receberam um tostao sequer'. 
0 movimento tem sido conjunto entre os diversos sindicatos e associacoes de classe 
ligados ao servico publico municipal. '"Mas a Limpurb aparece mais devido ao 
nurnero de funcionarios desligados ter sido maior". diz Anunciacao, acrescentando 
que os senidores nao entregaram ainda as carteiras de trabalho no departamento de 
pessoal, devido a desconfianca de que a direcao da empresa estaria cogitando anular 
seus contratos. 

Nesta mesma semana houve a reuniao do Forum das Entidades Sindicais que avaliou 

o quadro formado com a demissao dos 4.741 trabalhadores e a possibilidade do municipio 

realizar mais cortes, como vinha afirmando o prefeito Antonio Imbassahy. Outra acao 

defmida pelo Sindlimp naquela semana foi uma concentracao no Centre de Convencoes, 

onde se reuniam o govemador em exercicio, Cesar Borges, e o senador Antonio Carlos 

Magalhaes. 0 que seria uma manifestacao pacifica de funcionarios demitidos da Limpurb 

acabou se transformando em atos de selvageria praticados por individuos que se 
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autodenominaram "segurancas do governo". Eles fecharam a via principal de acesso ao 

Centra de Convencoes e agrediram manifestantes e o fotografo de A TARDE, Paulo 

Munhoz, que teve seu filme confiscado e sua maquina quebrada por um dos "segurancas". 

Antes, eles haviam agredido demitidos da Limpurb. Um dos ex-funcionarios, Jose 

Augusto Lopes de Brito, ex-motorista da empresa de limpeza publica, sofreu varias 

escoriac5es. Varios demitidos apanharam. O deputado federal Luis Alberto (PT) foi 

empurrado pelos segurancas e, no Centra de Convencoes, impedido de utilizar os 

elevadores. Os demitidos da Limpurb choravam, dizendo-se humilhados por terem que 

enfrentar enormes filas na bilheteria n° 1 da Fonte Nova para receber o salario de dezembro 

e o 13° e depois apanhar em via publica. 

Apos o incidente no Centra de Convencoes os demitidos resolveram organizar uma 

vigilia na Praca Municipal. Sem repressao policial ou qualquer tipo de interferencia, um 

grande nurnero de servidores municipais demitidos, se concentraram em frente a Prefeitura 

Municipal de Salvador. 

Outro importante ato realizado pelo Sindlimp, que merece destaque por dialogar com 

as tradicoes religiosas do povo baiano, foi a concentracao no bairro do Bonfim para uma 

romaria ate a Colina Sagrada, na ultima sexta-feira de fevereiro. A ideia inicial era se 
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aproximar das autoridades politicas que costumam cumprir o ritual da ultima sexta-feira do 

mes, mas este ato tambem era.uma reivindicacao dos trabalhadores que esperaram 

encontrar gracas e a resolucao dos seus problemas atraves da acao de Senhor do Bonfim, 

padroeiro do estado da Bahia e santo com grande devocao entre os baianos. 

Marcha e protesto no Bonfim (01/03/97) 
Em clima de protesto, mas sem perder a espirituosidade, um grande contingente de 
demitidos da Prefeitura de Salvador realizou ontem uma marcha, do Largo dos 
Mares a Igreja do Bonfim, chamando a atencao da populacao para o grave problema 
que vivem. 0 ditado "quern tem fe vai a per", foi o principal refrao dos 
manifestantes, que reclamam a geracao de empregos e pagamento das indenizacoes 
pelos anos trabalhados no setor publico. Durante a manifestacao pacifica, eles 
foram abencoados com agua benta e abracaram simbolicamcnte a basilica. 
Os ex-funcionarios, na sua maioria da Limpurb, se concentraram no Largo dos 
Mares e dali iniciaram a caminhada, escolhendo a ultima sexta-feira do mes por 
reunir centenas de pessoas no Bonfmi. A ironia teve seu espaco na manifestacao, 
com as figuras do demitido transformado em vendedor de picoles e do homem com 
mais de 40 anos a ostentar o diploma de honra ao merito "por ter prestado bons 
servicos e hoje estar desempregado". Mais marcante, porem, foi o desespero 
daqueles que tinham salario-base de R$ 280 e receberam como ultimo pagamento 
menos de RS 18, em razao do "desconto das antecipacoes das ferias" 
O ato de ontem contou com a participacao de deputados e vereadores e a Policia 
Militar acompanhou a distancia, sem registro de qualquer incidents. Os 
funcionarios mantem a vigilia em frente a prefeitura e pretendem buscar mais uma 
vez a intervencao do presidente da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasii 
(CNBB), dom Lucas Moreira Neves, para que sejarn feitas negociacoes visando o 
pagamento dos direitos trabalhistas, como o FGTS, por exemplo. 
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O deputado estadual Nelson Pelegrino (PT) e o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Limpeza Publica (Sindilimp), Paulo da Anunciacao, infomiaram 
que a coordenacao dos demitidos esti solicitando uma audiencia com o prefeito 
Antonio Imbassahy para esta segunda-feira. 
A concentracao em frente ao templo fez com que o padre Valter, paroco da basilica, 
fosse ate a area externa para abencoar os manifestantes com agua benta. Ele 
discursou, defendendo a ideia de que a Igreja Catolica e dom Lucas intercedam em 
busca de solucoes para o problema gerado pelas demissoes. Pregou a organizacao 
dos demitidos de forma ordeira, para que a cidadania seja respeitada. Os ex-
funcionarios pretendem desenvolver outros atos e na segunda-feira, quando o 
prefeito estara presente na reabertura dos trabalhos da Camara Municipal, farao 
nova manifestacao em busca da abertura de negociacSes. 

Ainda no mes de fevereiro os demitidos demonstraram mais uma vez a sua 

criatividade e mobilizacao realizando um apitaco na praca municipal irritando as 

autoridades municipais que afirmavam nao conseguirem concentracao para o trabalho e 

chamando a atencao das pessoas no local para o problema vivido pelos 4,741 demitidos. 

Apesar da mobilizacao varios trabalhadores demitidos ja apresentavam sinais de 

desesperanca quanto a resolucao do problema, tendo em vista a resistencia politica 

apresentada pela prefeitura desde o anuncio das demissoes. Uma funcionaria da Limpurb 

demitida que se encontrava no local chorava muito e nao parava de afirmar: "tenho tres 

ftlhos e meu marido esta desempregado desde junho passado. A gente estava sobrevivendo 

do meu saldrio. Porque ele tafazendo isso com a gente. Pobre nao tem vez em nada meu 

Deus!". 

A Manifestacao acabou se radicalizando quando os demitidos cercaram o carro do 

prefeito Antonio Imbassahy quando este saia da sede da prefeitura. Um manifestante 

chegou a quebrar o vidro traseiro do carro onde se encontrava o prefeito, causando grande 

susto na comitiva oficial. O carro precisou da rapida intervencao da policia para que 

pudesse sair do local. 

(01/03/97) Carro do prefeito atacado por demitidos 
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A Praca Municipal de Salvador viveu momentos de grande tensao, ontem, por volta 
das 17 horas, com o cerco feito ao carro do prefeito Antonio Imbassahy, que saia da 
sede da prefeitura para ir ao Aeroporto Dois de Julho, por um grupo de demitidos 
da prefeitura, que estao fazendo vigilia no local, em protesto. No cerco, que 
surpreendeu os segurancas, um manifestante mais exaltado quebrou o vidro traseiro 
do veiculo com um soco, um tapa ou uma pedrada, conforme as versoes que 
circularam no local. 0 motorista do prefeito so conseguiu retirar o carro do local 
apos a chegada da Policia e Imbassahy passou maus momentos, ouvindo palavras 
de ordem e outras tentativas de agressao. 
A prisao do manifestante gerou um clima de revolta entre os manifestantes, ate 
com ameaca de um confronto mais grave, ja que a todo custo os demitidos e 
sindicalistas, que apoiam o protesto, ameacavam invadir a prefeitura para resgatar o 
companheiro que foi detido. A tensao diminuiu apos as 18 horas, com a informacao 
de que o manifestante ja havia sido liberado. A partir dai, as liderancas, que 
discursavam exigindo a liberacao, passaram a criticar o radicalismo e o 
extremismo, que quase transfomiam uma manifestacao pacifica num confronto de 
proporcoes imprevisiveis. 

Apos esse incidente a prefeitura comecou a desenvolver um combate mais agressivo 

contra os manifestantes, agora acusados de vandalos e violentos. A disposicao do prefeito 

em nao ceder as reivindicacoes dos demitidos acabou fortalecida com o evento. 

Como se nao bastante a resistencia da prefeitura, a justica, atraves da procuradora-

chefe Virginia Sena deu parecer considerando legais as demissoes dos 4.741 servidores 

municipais, ja que as contratacoes foram ilegais porque feitas sem concurso publico, apos a 

promulgacao da Constituicao em 5 de outubro de 1988. De acordo com a sentenca os 

demitidos nao tem direito a indenizacao, por terem sido contratados ilegalmente. 

Outro trunfo apresentado pela prefeitura, que estava sendo usado na justificacao da 

necessidade das demissoes, foram os novos resultados positivos apresentados pela Limpurb 

que apresentou economia de R$ 737 mil, com a renegociacao das dividas comas 

prestadoras de servicos, e R$ 1,3 milhao com a demissao dos 2.223 empregados da 

Limpurb, apos a posse da nova diretoria. 

(28/02/97)Limpurb apresenta economia de R$ 737 mil 
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Os termos dos contratos renegociados com as empresas Vega Sopave, Jotage, 
Pavter e Famac, que resultaram numa economia na ordem de R$ 737 mil por mes 
para a empresa, foram apresentados ontem a imprensa pelo presidente da Limpurb, 
Jalon Oliveira. Ele disse que anteriormente o custo por tonelada de lixo coletado 
era de R$ 49,16, passando agora para R$ 39,80 nos atuais contratos. A 
renegociacao atende ao Decreto n° 11.529/97, que determina o enxugamento e 
racionalizacao de gastos na maquina administrativa. 
Com este ganho a Prefeitura de Salvador pode asfaltar ate oito quilometros de ruas 
na cidade mensalmente ou recuperar oito salas de aula durante o mesmo periodo, 
beneficiando cerca de 10.080 estudantes da rede publica - explicou o presidente da 
Limpurb, acrescentando que R$ 1,3 milhao tambem foram economizados com o 
desligamento dos 2.223 empregados. Preocupado em demonstrar o enxugamento 
dos gastos da empresa, Jalon informou que a partir de agora pretende pagar pelas 
horas extras no maximo 20% do total dos R$ 509 mil pagos em dezembro. 
Campanha educativa 
Ao explicar que a limpeza da cidade ainda caminha para a nomializacao, o 
presidente da Limpurb sinalizou que em abril a situacao ficara regularizada. Disse 
que a Conder sai do circuito ja dia 13 de marco, enquanto a Limpurb permanecera 
responsavel por 25% da limpeza da cidade, que produz 2.300 toneladas de lixo por 
dia. Anunciou que a frota de 20 caminhoes de coleta da Limpurb, que receberao 
calha para deposito do chorume, serao acrescidos outros 53 novos compactadores. 
Estes novos equipamentos terao custo zero para a Limpurb porque estao sendo 
adquiridos pelas empresas terceirizadas", explicou. 

A luta dos demitidos estava cada vez mais forte, e anacronicamente, mais fraca, 

devido ao fortalecimento das posicoes da prefeitura, seja atraves do apoio da justica, de 

segmentos importantes da sociedade civil e, especialmente, do aparato midiatico da TV 

Bahia, empresa de televisao ligada ao senador Antonio Carlos Magalhaes e que durante 

todo o processo apresentava cobertura dos acontecimentos de maneira bastante tendenciosa, 

levando a populacao a crer que os demitidos eram arruaceiros, e ate mesmos "marajas" do 

servico publico que o governo municipal se esforca em combater. 

No dia 04 de marco de 1997, uma terca feira, mais uma grande manifestacao foi 

realizada pelos funcionarios demitidos da Prefeitura de Salvador na Praca Municipal. Um 

forte aparato policial conteve todo o tempo os animos dos manifestantes, que pretendiam 

encontrar o prefeito Antonio Imbassahy, que abriria os trabalhos legislatives da Camara dos 

vereadores naquele mesmo dia a tarde. Diferentemente da ultima manifestacao dos 
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demitidos, aonde o vidro do carro do prefeito chegou a ser quebrado, esta manifestacao 

ficou apenas na provocacao. . . 

O clirna era muito tenso, chegando a policia a m on tar barrei ras de isolamento em 

diversos pontos da praca municipal para impedir o acesso dos manifestantes. Assim que o 

prefeito Antonio Imbassahy chegou ao local sofreu uma forte vaia dos manifestantes 

preserves. No dia seguinte os jornais locais estampavam as declaracoes do prefeito diante 

do ocorrido: "Estarei sereno sempre, mas serei rigido quando for necessario, pois nao 

posso compactuar com a bagunqa e a desordem. Os erros de administraqoes anteriores 

terao que ser corrigidos e a lei sera cumprida ". 

Apos aquele ato varias reunioes foram realizadas entre vereadores que compunham 

uma comissao mista em defesa dos demitidos, e a prefeitura buscando uma solucao para 

impasse. A pressao dos vereadores chegou a surtir efeito, levando o prefeito a anunciar na 

imprensa a possibilidade de pagar as indenizacoes. Apesar destas declaracoes o proprio 

prefeito retornou a imprensa para descartar esta possibilidade.9 

Ainda assim o movimento manteve a ocupacao na Praca Municipal, e articulou um 

projeto de lei na Camara Municipal que tentava obrigar a prefeitura a pagar as 

indenizacoes. Este projeto chegou a ser aprovado num momento impar de vitoria da 

oposicao minoritaria, que foi por eles mesmos justificada por "um cochilo" da base 

governista. Apesar do cochilo o prefeito nao tardou em vetar o projeto e articular a 

manutencao do veto em votacoes posteriores. 

Durante todo o mes de rnarco as rnanifestacoes continuaram e em muitas delas a 

presenca da policia era macica chegando mesmo a prender carros de som e ate trios 

eletricos usados nas rnanifestacoes. A meta principal naquele momento do movimento era 

9 Ver jornais A Tarde do dia 05/03/1997 e 06/03/1997. 
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ser recebido pelo prefeito para exercer uma pressao mais efetiva. No dia 18 de marco o 

prefeito acabou recebendo uma comissao de representantes dos demitidos para tentar 

superar o impasse, o que nao acabou acontecendo por falta de acordo entre as partes. 

Imbassahy recebe hoje comissao de demitidos (18/03/97) 
0 prefeito Antonio Imbassahy (PFL) decidiu entrar pela primeira vez pessoalmente 
no circuito das negociacoes com os demitidos e recebe, hoje, as 19h30min, no 
Palacio Thome de Souza, uma comissao de ex-servidores. Trata-se do aceno mais 
direto de Imbassahy desde as demissoes, que completaram ontem um mes trazendo 
um rastro de desgaste, inseguranca, desentendimentos e confusoes de toda ordem 
na area politica municipal. 
0 anuncio de que Imbassahy recebera os demitidos foi comemorado por vereadores 
e deputados que tem acompanhado o movimento contra as demissSes, mas nao 
significa que o prefeito garanta o pagamento de indenizacoes, hoje principal pleito 
dos ex-servidores. Pelo contrario, o prefeito deve acenar com outras alternativas, 
como recolocacao dos demitidos no setor privado, aproveitamento preferencial de 
quadros no processo de terceirizacao previsto para a prefeitura e liberacao do 
FGTS, conforme apurado ontem por A TARDE. 
Para negar as indenizacoes, Imbassahy permanece embasado na corrente juridica 
segundo a qual os contratos dos 4.741 servidores demitidos eram ilegais e indeniza-
los corresponde a, paradoxalmente, reconhecer sua legalidade. "0 prefeito quer, de 
fato, uma solucao para o problema e a disposicao de receber a comissao e a prova 
disso", disse ontem o lider do govemo na Camara, vereador Pedro Godinho (PFL). 
Alem dele, foi convidado para o encontro o vereador Alcindo da Anunciacao (PL), 
que estava sugerindo a reativacao de uma comissao suprapartidaria para discutir o 
problema, embora outros parlamentares possam participar da audiencia. "Sabemos 
que a Constituicao permite isto", afirmou, referindo-se ao Artigo 37, da 
Constituicao Federal, que, segundo ele, pemiite a indenizacao nos casos em que os 
atos do Executivo se revelarem nocivos aos servidores. "A prefeitura pela primeira 
vez reconhece a necessidade de tratar do assunto e a possibilidade de uma solucao"7, 
disse o vereador Daniel Almeida (PC do B) 

Ja desanimados com as sucessivas derrotas, os demitidos resolvem voltar a Igreja do 

Senhor do Bonfim para mais uma manifestacao simbolica em busca de uma solucao para o 

problema dos 4.741 demitidos. 

Demitidos "abracam" Igreja do Bonfim e pedem protecao (22/03/97) 
Cerca de 400 demitidos da prefeitura participaram, ontem pela manha, de uma 
manifestacao simbolica que partiu do Largo dos Mares em direcao a Igreja do 
Bonfim, onde receberam uma bencao especial e deram um abraco em torno do 
templo. Eles aproveitaram a sexta-feira para ir a Colina Sagrada pedir a protecao do 
Senhor do Bonfim para que suas reivindicacoes fossem atendidas e, ao mesmo 
tempo, denunciar a populacao a situacao de penuria em que estao vivendo. Viaturas 
do 8° BP marcaram presenca, mas nao ocorreram confrontos graves. 
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O 8° Batalhao da Policia acompanhou o percurso com um fiirgao, que seguia os 
manifestantes, e uma viatura, bloqueando o trafego na entrada da Avenida 
Dendezeiros, sentido Bonfim, nas imediacoes do Hospital Irma Dulce. No local, o 
1° tenente Paulo Jose, inicialmente, tentou impedir a entrada do carro de 
reportagem de A TARDE, recomendando que se usasse a Luiz 
Tarquinio/Imperatriz como via de acesso ao Bonfim. Devido aos protestos, ele 
reconsiderou, ordenando que o carro de reportagem seguisse o da PM. No percurso 
da passeata, a conversa dominante dizia respeito a duvida quanto a liberacao do 
FGTS e a inclusao dos servidores dispensados no Programa de Seguro 
Desemprego. "A prefeitura ainda nao liberou o salario de dezembro e, se nao fosse 
por um dinheiro que tomei emprestado estaria passando fome", disse um ex-
funcionario da Transur, com oito anos de trabalho, que pediu para nao se 
identificar. Ele acrescentou que "esta situacao tem que ter logo um desfecho". "Boa 
parte dos desempregados ali presente temia dizer seus nomes, antevendo futuras 
represalias". No adro da Igreja do Bonfim os manifestantes fizeram uma pausa, e, 
atendendo a orientacao da lideranca, comecaram a se dirigir para o interior do 
templo cantando a Ave Maria, de maos dadas. Nesse momento, o furgao do 8° 
BPM surgiu pela esquerda da praca acelerando e forcando a passagem pelo meio da 
multidao. Assustados, os demitidos passaram a entoar o Hino ao Senhor do 
Bonfim. 0 deputado Nelson Pellegrino dirigiu-se a sacristia para pedir que fosse 
dada uma bencao aos desempregados. Enquanto aguardavam, o toque de 
descontracao ficou por conta de Josias de Sousa, demitido da Limpurb, que, de 
peruca loura e camera na mao, bancava o reporter de TV, para o riso de todos. 
Apoio da Igreja 

Do alto da escadaria, o padre Uelson Rodrigues rezou um Pai Nosso e uma Ave 
Maria e afirmou que a Igreja esta solidaria e sempre apoiou e apoia a causa dos 
demitidos. "Todos no Brasii lutam por empregos e salarios dignos e nada mais justo 
que isto", disse. Ele lembrou que o proprio Jesus recomendou repartir o pao e que 
as pessoas necessitam de dinheiro para "comprar o alimento necessario, vestir-se, 
morar e dar assistencia a sua familia" 0 padre conclamou a todos a continuar a 
luta, mas sem violencia. Emocionada, a multidao aplaudiu calorosamente, partindo 
para um abraco simbolico em torno do templo numa demonstracao de uniao e de fe. 
Posteriormente, o movimento pretende, em data a ser marcada, realizar nova 
manifestacao ate a Residencia Arquiepiscopal, no Campo Grande, quando sera 
solicitado a dom Lucas que celebre uma missa na intencao dos demitidos. 
Sobre o movimento, o deputado Pellegrino disse que aguarda o retorno do prefeito 
Antonio Imbassahy de Brasilia, para saber dos desdobramentos quanto a liberacao 
do FGTS dos servidores. Por enquanto, os demitidos manterao a vigilia na Praca 
Municipal e, na proxima semana, sera lancada uma campanha conclamando a 
populacao de Salvador a doar alimentos e dinheiro para os desempregados, 
enquanto o impasse nao e superado. 0 deputado petista infonna ainda que foi 
formada uma comissao na Assembleia Legislativa para fazer pressao no sentido de 
que os trabalhadores demitidos sejam inclusos no Programa de Seguro 
Desemprego. 

Em abril o movimento cornecou a ter alguns sinais de vitorias, com a possibilidade de 

receberem a segunda parte do decimo terceiro e com a possibilidade de receberem o 

seguro-desemprego. Neste ultimo caso a vitoria seria dupla, ja que, alem do alivio 
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fmanceiro com as quatro parcelas do seguro desemprego, este pagamento fortalece a tese de 

que os trabalhadores teriam vinculo empregaticio com as empresas, o que poderia garantir a 

eles no futuro o FGTS e a contagem do tempo de servico para efeito de aposentadoria por 

tempo de service 

Demitidos da prefeitura ja tem garantido o seguro-desemprego (04/04/1997) 
Os 4.741 servidores demitidos pela Prefeitura de Salvador vao receber o seguro-
desemprego. em um primeiro indicio de reconhecimento do vinculo empregaticio 
dos trabalhadores com as empresas municipais nas quais eram lotados, a despeito 
de seus contratos terem sido considerados nulos. A liberacao do beneficio foi 
autorizada por unanimidade, ontem, pelo Conselho Deliberative do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (Codefat), em reuniao realizada em Fortaleza, com a 
participacao do secretario municipal de Administracao, Jose Cabral. 
A decisao do Codefat foi recebida com otimismo pelo prefeito Antonio Imbassahy, 
que creditou a liberacao ao empenho do ministro do Trabalho, Paulo Paiva. O 
prefeito chegou a agradecer ao ministro pela investida atraves de telefonema, a 
tarde. Imbassahy admitiu que alimentava a expectativa sobre a aprovacao da 
liberacao do beneficio e chegou a externar seu otimismo durante almoco com o seu 
chefe de gabinete, Gildasio Xavier. 0 prefeito foi informado sobre a decisao do 
Codefat pelo secretario Jose Cabral, que promete se empenhar para garantir a 
liberacao do beneficio '"o mais rapido possivel". 
Boa vontade - Enquanto o prefeito enaltece a atitude do ministro Paulo Paiva, o 
secretario Jose Cabral cita o que classificou de "boa vontade" do Codefat no trato 
da questao dos demitidos. Cabral viajou ontem a Fortaleza para participar da 
reuniao do conselho, com nove integrantes, numa composicao tripartite. 0 
secretario retoma hoje a Salvador para operacionalizar a liberacao do seguro-
desemprego. 
Cabral planeja uma reuniao com os dirigentes das empresas nas quais os demitidos 
eram lotados para a proxima segunda-feira, quando pretende repassar as 
infomiacoes sobre como garantir a liberacao do seguro. "Farei tudo para apressar a 
liberacao", promete. 0 secretario evitou tecer comentarios sobre uma possivel 
liberacao do FGTS dos demitidos, o que e aguardado com muita expectativa pelos 
trabalhadores. 
A medida adotada pelo Codefat e vista com entusiasmo pelo lider do prefeito na 
Camara Municipal, Pedro Godinho (PFL) e pelo lider da bancada do PC do B na 
Casa, vereador Daniel Almeida. Daniel avalia que a liberacao demonstra que o 
esforco dos demitidos esti surtindo efeito e cita a vontade politica do prefeito para 
solucionar a questao dos trabalhadores. "Espero que o prefeito demonstre a mesma 
vontade para liberar o FGTS". 

A liberacao do FGTS e o pagamento da segunda parcela do 13° salario dos 
trabalhadores esvaziaria de vez o projeto aprovado na Camara autorizando a 
indenizacao aos demitidos pela prefeitura, avalia Almeida. Dai. a Camara 
Municipal poderia avalizar o veto do prefeito ao projeto, acrescenta. No proximo 
dia 29 o Conselho Curador do FGTS vai se reunir e os demitidos certamente torcem 
para receber noticia favoravel sobre a decisao do orgao. 
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Apos a vitoria do movimento que garantiu o pagamento do seguro desemprego e do decimo 

terceiro salario, representantes dos trabalhadores e vereadores da oposicao iniciaram uma 

peregrinacao a Brasilia para pressionar os membros do Conselho Curador do FGTS a a 

reconhecerem o direito e a autorizarem a liberacao do FGTS dos demitidos. 

Apesar das ultimas vitorias alguns trabalhadores demitidos nao suportaram a pressao 

do desemprego. De acordo com depoimentos de demitidos, um agente de limpeza se 

enforcou em sua casa por nao suportar a situacao a que estava submetido. 0 agente de 

limpeza, Anailton Santos da Silva, 38 anos, residente no bairro Sussuarana em Salvador ja 

havia comentado com colegas que estava passando privacoes ja que nao tinha condicoes de 

alimentar seus quatro filhos. 

No primeiro dia do mes de maio, data em que se comemora o dia dos trabalhadores, 

os servidores demitidos resolveram realizar mais uma manifestacao visando manter a 

mobilizacao e a presenca na midia de suas reivindicacoes. O que acredito nao esperavam e 

que, apos os ultimos avancos nas negociacoes, a prefeitura ordenasse uma forte repressao 

ao movimento para que nao chegassem a Praca Municipal. O que se viu foi uma grande 

guerra em pela Praca Castro Alves, ironicamente conhecida com a "a praca do povo". 

Manifestantes e PM enfrentam-se no centro (01/05/1997) 
A Praca Castro Alves foi palco, ontem, de uma batalha sangrenta envolvendo 90 
policiais do 18°BPM e cerca de dois mil funcionarios da prefeitura, que foram 
demitidos em fevereiro passado. Tudo comecou as 18 horas, quando uma passeata 
dos servidores demitidos saiu da Piedade em direcao a Praca Municipal, onde seria 
realizada mais uma assembleia. Meia hora depois, os manifestantes chegaram ao 
final da Avenida Sete e foram surpreendidos com um cordao policial que os 
impediu de seguir adiante. Utilizando um carro de som, os manifestantes tentaram 
pressionar os policiais a darem passagem, mas nao houve progresso nas 
negociacoes entre as partes. 
"Neste momento, eles jogaram o carro de som sobre uma de nossas viaturas, e a 
luta comecou", conta o comandanle do 18° BPM, tenente-coronel Josue Brandao, 
que estava na frente do pelotao. "Eles e que comecaram a bater na gente", retruca 
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Joel Lopes, diretor do Sindicato dos Servidores Publicos. De acordo com o 
deputado Nelson Pellegrino (PT), "a briga em si partiu dos dois lados, mas foi 
provocada, inicialmente, pelos policiais, que fecharam a passagem para os 
manifestantes". Os policiais lancaram bombas de gas lacrimogeneo e os servidores 
revidaram com pedradas. Resultado: sobraram pauladas, cacetadas e ate tiros de 
revolver, alem de muito sangue e quebra-quebra. 
Medo de morrer 
Durante o combate, que durou meia hora. cerca de 50 manifestantes apanharam 
com cassetetes dos policiais, que batiam em todas as partes do corpo, inclusive na 
cabeca. Por sua vez, os manifestantes quebraram nove das dez janelas de vidro do 
modulo policial da Praca Castro Alves e ainda apedrejaram um onibus e tres 
viaturas que conduziam os militares. "Pela primeira vez na minha vida tive medo de 
morrer, fiquei abaixado arras de um carro e levei duas pedradas no peito", disse o 
comandante do 18° BPM, Josue Brandao. "Se alguem eSteve perto de morrer, foram 
os trabalhadores", rechacou o presidente do Sindlimp, Carlos Alves Nascimento. 
Logo apos o combate, a PM comecou a dar voz de prisao e chegou a deter nove 
pessoas de forma arbitraria. 
As 19 horas, a Praca Castro Alves ja estava quase deserta, com pedras e estilhacos 
de vidros por toda parte. 0 modulo policial estava quase todo destruido. Os 
comerciantes proximos, que pediram para nao se identificar, disseram que a 
confusao parecia ter sido premeditada pela policia. Na opiniao deles, os policiais 
foram mais agressivos que os manifestantes. "Os policiais armaram o cerco para 
haver briga", era o comentario comum as pessoas que presenciaram as cenas. 
Segundo um comerciante ambulante, dois policiais comecaram a empurrar e a bater 
nos manifestantes logo que eles chegaram no local do cerco, e isso teria sido o 
estopim da confusao. "Depois disso, o carro de som avancou e a confusao 
comecou", diz. Marretada. Na Praca Municipal, o capitao Josemar Pereira Pinto 
exibia o rosto todo ensanguentado, consequencia de uma pedrada. Segundo o 
comando do 18° BMP, 15 policiais foram atingidos com pedras na cabeca. 
"Reagimos porque fomos insultados. Ha 60 dias que venho agiientando esse pessoal 
pacificamente", dizia o comandante Josue Brandao. "Na confusao, eles tentaram 
linchar o policial que estava dentro do modulo", garante o comandante. Segundo 
ele, "em nenhum momento a policia queria o confronto". No entanto, nao 
respondeu sobre o motivo pelo qual a PM teria fechado o cerco, para impedir que a 
passeata chegasse ate a Praca Municipal. "Nos saimos com mais vitimas do que 
eles, o que prova que fomos atacados", acrescentou. 
Na l a Delegacia dos Barris, o demitido da Limpurb Augusto Pereira Santos, pai de 
oito filhos, estava com um corte profundo de 10 centimetros na testa. Ele chegou a 
desmaiar. "0 policial se aproximou de mini e sem pena lascou a marretada", contou 
ele, com muito sangue no rosto. Outros tres funcionarios da Limpurb tambem 
estavam na delegacia com cortes na cabeca. Segundo Joel Lopes, diretor do 
Sindseps, nao dava para quantificar o nurnero de feridos, porque muita gente foi 
para casa sangrando e com marc as nos corpos. Ele disse, inclusive, que, no meio da 
confusao, o carro de som ficou com varias rnarcas de bala. A mesma informacao foi 
passada por comerciantes que presenciaram a batalha, mas a reportagem de A 
TARDE nao localizou o carro metralhado. 

O conflito, na Praca Castro Alves, causou ferimentos em 50 manifestantes e 17 

policiais militares. Nove pessoas foram detidas, e cinco permaneceram presas ate o 
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pagamento de fianca (no valor de um salario minimo). O acontecimento foi fortemente 

noticiado pela imprensa escrita, e logo apos comecaram as trocas de acusacoes de ambos os 

lados. A PM alegava que foi atacada a pedradas e que varios politicos incitaram a 

manifestacao e a violencia. Pelo seu lado os demitidos alegavam terem sido atacados com 

bombas de gas lacrimogeneo e com uma serie de prisdes arbitrarias apos o termino do ato. 

No meio de um estado de mobilizacao, apos varios confrontos com a policia, os 

trabalhadores em limpeza passaram o seu dia, 16 de maio. A maioria dos dirigentes 

sindicais afirmava nos jornais locais ter poucos motivos para comemoracoes. Alem dos 

2.400 trabalhadores da Limpurb demitidos entre os 4.741 anunciados pela prefeitura, os 

dirigentes reclamam dos baixos salarios e das precarias condicoes de trabalho. Afirmam 

tambem que sofrem forte preconceito da sociedade, que nao da importancia a tarefa 

desenvolvida pelos profissionais de limpeza publica. Naquela data, em lugar dos 

tradicionais festejos, o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Publica, Asseio, 

Conservacao, Jardinagem e Controle de Praga do Estado (Sindilimp) decidiu realizar uma 

manifestacao numa das estacoes de onibus de maior volume de passageiros de Salvador, 

num protesto contra a demissao dos 2.400 trabalhadores da Limpurb. 

De acordo com o diretor do Sindilimp, Vitor Costa, a Bahia abriga cerca de 10 mil 

trabalhadores em limpeza, sendo que em Salvador atuam 7.500 trabalhadores. Para piorar a 

situacao da classe, Costa afirma que 75% do servico de limpeza publica em Salvador e 

terceirizado. Enquanto o gari que trabalha pela Limpurb recebia, em 1997, R$ 280, o que 

trabalha para empresas terceirizadas ganhava RS 150. O diretor do sindicato demonstrou 

mesmo maior preocupacao a questao das demissoes. "Os trabalhadores em limpeza vao 

voliar a Praga Municipal para esta manifestagao, porque o prefeito Antonio Imbassahy 
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esta sendo prefeito para a classe dominante e age como xerife para as classes 

economicamente desfavorecidas". 

O mes de junho e o momento deeisivo de rompimento de todas as tentativas de 

conciliacao entre demitidos e prefeitura. E tambem, em minha analise, o momento de inicio 

do refluxo do movimento que so vai retornar a vitorias no ano de 2001 quando o presidente 

da republiea vai sancionar a medida provisoria n. 2.164-41, alterando a CLT e permitindo 

que todos os trabalhadores que foram demitidos por terem seus contratos considerados 

nulos, recebam o seu FGTS. 

Art. 9°. A Lei no. 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar as seguintes 
alteracSes: 
"Art. 19 A. E devido o deposito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipoteses previstas no art. 37, § 2°., da 
Constituigao Federal, quando mantido o direito ao salario." 

No dia 08 de junho uma manifestacao promovida pelo Movimento dos Demitidos da 

Prefeitura que saiu da Praca da Piedade e tinha como destino final chegar ate a Praca 

Municipal, que por decreto do prefeito estava proibida como local de rnanifestacoes 

publicas, acabou em mais uma cena de violencia, porem com detalhes importantes se 

considerarmos o estilo de luta promovido pelo movimento e pelo Sindlimp em especial. 

Com cerca de 700 manifestantes a passeata foi interrompida mais uma vez na Praca 

Castro Alves, e dispersada com bombas de gas lacrimogeneo. Nesta ultima manifestacao a 

reacao dos manifestantes foi diferente das rnanifestacoes anteriores, ja que nao houve 

resistencia significativa e logo os participantes se dispersaram sob a nuvem de gas. Apesar 

da rapida dispersao, como em uma acao premeditada, a policia prendeu de imediato o entao 

presidente do Sindlimp, Paulo da Anunciacao, por "incitacao ao crime", "dano qualificado" 

a uma viatura da PM, e "lesoes corporais". So apos a liberacao do preso e que se percebeu o 
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tamanho do incidente. Alem de ter sido barbaramente torturado, o dirigente sindical teve os 

seus cabelos, criados ao estilo rastafari, cortados a facao pelos policiais. A foto abaixo 

circulou por varios instrumentos de comunicacao alternativos, embora nao merecesse 

nenhuma mencao na TV Bahia e nos outros meios de comunicacao ligados ao senador 

ACM. 

O acontecimento tem uma forte simbologia se levarmos em consideracao a ja 

conhecida pratica racista entre membros da policia baiana, que costuma considerar como 

"individuos suspeitos" os jovens negros da periferia. Varios politicos, dirigentes sindicais e 

de representantes de movimentos Negro e de Defesa dos Direitos Humanos rapidamente se 

mobilizaram na epoca e passaram a exigir a expulsao imediata dos quadros da PM, do 

capitao Francisco Leal Santos, apontado como autor intelectual e participante das agressoes 
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contra Paulo Anunciacao. Em uma entrevista coletiva, realizada na sede do sindicato, o 

sindicalista, com hematomas generalizados no corpo, principalmente nas costas e no olho 

direito (impossibilitando 90% da visao), contou, sob indignacao e protestos, os mais de 

quinze minutos em que esteve "tomando pancada e sendo chamado de negro descarado". 

O relato do sindicalista foi feito sob dificuldades de fala: "As fortes pancadas nas 

costas e em todo o corpo que recebi, atraves de punhal e de outro objeto pontiagudo que 

nao me lembro, parecem ter afetado meu pulmao ", disse Paulo Anunciacao. Ele reafirmou 

que nao "provocou" os policiais. As torturas e ofensas aconteceram no trajeto da Praca 

Castro Alves ate a l a Delegacia (que fica no bairro dos Barris). Paulo Anunciacao, citou 

dois momentos de maior temor. "Cortaram meu cabelo a faca, enquanto o capitao dizia, 

negro nojento. Todos os outros sete soldados riam ". Proximo a delegacia, continuou, 

"voltaram a me bater man dos ombros, com algum instrumento que provocava uma dor 

terrivel". 

Apos passar toda a noite detido, Paulo Anunciacao foi posto em liberdade, mediante 

o pagamento de fianca no valor de R$ 458. "Durante o depoimento o delegado tentou 

omitir alguns depoimentos que prestei, caracterizando crime de racismo ". 

PM dissolve passeata a forca e detem presidente do Sindilimp (9/06/1997) 
A manifestacao de trabalhadores e funcionarios demitidos da Prefeitura de 
Salvador, realizada ontem a tarde, entre a Praca da Piedade e a Castro Alves, 
resultou na prisao do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 
Limpeza (Sindilimp), Paulo Anunciacao. Mais de 130 policiais do Batalhao de 
Choque e 18° BPM dispersaram aproximadamente 700 manifestantes com o uso de 
bombas de gas lacrimogeneo, interceptando a manifestacao, que deveria terminar 
em frente a sede da Prefeitura, na Praca Municipal. 
O lider sindical foi algemado pelos policiais e levado para a l a Delegacia de 
Policia, no Complexo dos Barris, onde foi autuado em flagrante por "incitacao ao 
crime", "dano qualificado" a uma viatura da PM, e "iesoes corporais". Os policiais 
alegaram que os manifestantes tinham como objetivo apedrejar a sede da Prefeitura 
e que acabaram arremessando as pedras contra a barreira de policiais e viaturas da 
PM, na Praca Castro Alves. Liderancas sindicais denunciaram que Paulo 

171 



Anunciacao teve seus cabelos -criados no estilo rastafari- cortados a faca pelos 
policiais e foi espancado, mesmo sem esbocar reacao. 
Deputado ameacado 
Paulo Anunciacao negou a utilizacao de pedras durante o ato publico. "Estavamos 

em fila indiana para nao prejudicar o transito, em direcao a Praca Municipal, onde, 
se houvesse condicoes, realizariamos uma assembleia. Senao, iriamos descer a 
Ladeira da Praga rumo ao Sinergia, nas Sete Portas", detalhou ele, que foi ouvido 
pelo delegado Antonio Fernando Soares do Carmo, plantonista da l a DP, na 
presenca do deputado Nelson Pellegrino (PT), presidente da Comissao de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislative, que tambem iria participar da manifestacao 
que foi abortada. "A intencao da PM foi desarticular o movimento, alem de prender 
Paulo Anunciacao, que ja estava visado, e a mim", disse o deputado, acrescentando 
que entregou oficialmente a responsabilidade pela sua vida ao Secretario de 
Seguranca Publica, Francisco Neto, bem como ao Comando da PM. 
0 capitao Francisco Leal Santos, do 18° BPM, foi quern apresentou o lider sindical 
a delegacia, afirmando ser ele reincidente neste tipo de manifestacao. Semana 
passada, os funcionarios demitidos de empresas publicas como Limpurb, Transul, 
Codasal e Cohab realizaram uma manifestacao semelhante e passaram em frente a 
sede da Prefeitura dirigindo xingamentos ao prefeito. Fontes da Policia Militar 
garantiram possuir informacoes, de pessoas infiltradas no movimento dos 
demitidos, de que a manifestacao de ontem iria ser concluida com o apedrejamento 
da sede da Prefeitura e que este teria sido o motivo da decisao de barrar a passagem 
dos manifestantes. 
0 delegado Antonio Fernando enquadrou o sindicalista nos artigos do Codigo 
Penal 286, 163 paragrafo unico, inciso III, e artigo 129, por "incitacao ao crime", 
"danos ao bem publico" e "lesoes corporais", em vista das pedras contra viaturas e 
policiais. Autuado em flagrante, ele foi liberado porque os crimes sao afiancaveis 
mas o auto de prisao ainda sera remetido a Justica no prazo de lei, 10 dias. 

Apos este acontecimento o movimento ganhou forca por um lado, ja que passou a ter 

boa parte da opiniao publica ao seu lado, mas perdeu forca por outro, ao ver grande parte 

dos trabalhadores, que participavam diariamente dos atos, se afastarem das atividades, 

muitos inclusive com medo da violencia policial. 

Dez dias depois da prisao de Paulo Anunciacao, o movimento retornou as ruas para 

mais uma manifestacao que objetivava chegar a Praca Municipal, que a este momento ja 

estava se tornando uma questao de honra para o movimento. Esta preocupacao em furar o 

cerco da policia e a proibicao da prefeitura de realizacao de rnanifestacoes na Praca 

Municipal fica bastante explicita nos documentos e panfletos do Sindlimp. 
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Trabaihei o ano inteiro e nao tenho dinheiro para comprar nenhum 
tempero, que vergonha para Salvador. Imbassahy, ACM meu dinheiro 
ele roubou. 
Ja fazem mais de 90 dias que o prefeito da burgtiesia e xerife dos pobres, 
Antonio Imbassahy, obedecendo ordens do seu chefe ACM, que reza na 
mesma cartilha do neoliberal FHC, jogou no olho da rua 4.741 trabalhadores 
da Prefeitura, sendo mais de 2.500 so de trabalhadores da limpeza publica, 
num total desrespeito aos direitos trabalhistas. Se houve irregularidades na 
contratacao, os culpados foram os prefeitos que contrataram sem concurso 
publico, os trabalhadores nao tem nada com isso. Trabalharam duro por seis, 
sete, ate nove anos e merecem receber suas indenizacoes. Alem de nao pagar 
nada, o xerife ainda coloca a policia para espancar trabalhadores famintos e 
indefesos, como se uma das piores policias, considerada pela opiniao 
publica, pudesse resolver osproblemas dos trabalhadores. Policia e pra quern 
precisa de policia. Nos precisamos e de justica social. Os trabalhadores 
repudiam os atos arbitrarios do xerife (prefeito) e exigem pagamento aos 
demitidos. 
A policia nao pode impedir os demitidos de se reunirem na Praca. 1 0 

Mesmo apos toda a violencia verificada no ato do dia 18 de junho, a policia nao 

baixou a guarda e manteve o cerco ao movimento tentando impedir a sua chegada a Praca 

Municipal. Mas uma vez o ponto de intersecao entre a policia e os manifestantes foi a Praca 

Castro Alves. Num sinal de enfraquecimento do movimento e de certo tem or da direcao 

sindical e de boa parte dos manifestantes da violencia policial, a direcao da manifestacao 

resolveu acatar a ordem da policia e nao avancar buscando furar o cerco. 

Policia Militar impede passeata (28/06/1997) 
Salvador conviveu, ontem, com mais uma cena de desrespeito ao direito sagrado do 
ir e vir garantido pela Constituicao. 0 Forum dos Demitidos da Prefeitura realizou, 
no final da tarde, da Piedade a Praca Castro Alves, uma passeata contra a violencia 
policial, racismo e pelo direito da liberdade de manifestacao popular. A inlencao do 
Forum, representada pela CUT e por cerca de 15 sindicatos, era a de se deslocar ate 
a Praca Municipal. A Policia Militar nao permitiu. Nada menos que 150 policiais do 
Batalhao de Choque e 18° BPM, fortemente armados, portando escudos, mascaras e 
bombas de gas lacrimogeneo, ocuparam todo o centro da cidade. So na Praca Castro 
Alves, 90 policiais do Batalhao de Choque, 10 caes e cinco viaturas formaram um 
cordao de isolamento. nao permitindo a passagem dos manifestantes. O clima foi de 
muita tensao. Alem dos sindicalistas e parlamentares, a passeata contou com a 

1 0 Panfleto distribuido pelo Forum de Entidades em Defesa dos Demitidos da Prefeitura de Salvador - CUT 
em maio de 1997. 



participacao do presidente da Comissao de Direitos Humanos da Camara Federal, 
Pedro Wilson (PT-Goias). Ele disse que esteve na Bahia para apurar atos de 
violencia em Salvador (contra trabalhadores e politicos), Pau Brasii (contra os 
indios) e Rio das Ras (contra a comunidade negra). Em relacao a violencia policial 
praticada contra o sindicalista Paulo Anunciacao, que sofreu espancamento e teve 
os cabelos cortados de faca, Wilson afirmou: "A responsabilidade da violencia 
policial e do governo do Estado. 0 govemo tem dupla culpa. A primeira, por nao 
proteger o cidadao, e a segunda, por agredi-los" Ele afirmou que o relatorio sobre a 
violencia do Estado sera encaminhada ao Conselho de Defesa da Pessoa Humana, 
do Ministerio da Justica, em Brasilia. A decisao de acatar a orientacao do 
comandante do 18° Batalhao da PM agradou o demitido Paulo Cesar da Silva, 29 
anos, que esta no movimento desde o comeco e que prefere quando nao ha 
violencia. '"Espero que o movimento consiga que eles paguem a gente e sem 
violencia", afirmou ele, lembrando que esta numa situacao muito dificil tendo que 
se virar com biscates de carregador nas feiras para sustentar a familia. 

Este momento e um marco do refluxo do movimento. Apesar de toda a exploracao 

politica por parte do movimento e entidades de direitos humanos do ocorrido com o 

dirigente sindical, Paulo Anunciacao, os policiais agressores nao foram punidos e a 

movimentacao dos demitidos acabou perdendo espaco na midia e nas ruas. 

Apos esta manifestacao o movimento realizou poucas atividades expressivas em 

Salvador, ficando a luta quase que limitada as disputas judiciais pelo reconhecimento do 

direito a indenizacao dos demitidos. Em outubro de 1997 a primeira vitoria judicial foi 

alcancada pelo movimento que conseguiu decisao favoravel ao pagamento das indenizacoes 

na 6a. de justica. 

Demitidos da prefeitura ganham acao na justica 
Continua avancando a luta dos demitidos da Prefeitura de Salvador. Depois de 
conseguir receber o seguro-desemprego e ter os tempos de servico reconhecido pelo 
INSS para contar a aposentadoria. Agora o primeiro grupo que ingressou na Justica 
reclamando a indenizacao ganhou na 6a. junta. Ficando a prefeitura pagar a custa do 
processo, cerca de R$ 4.000,00." 

A realidade atual do Sindlimp/BA e bastante complexa. Uma serie de movimentacoes 

internas tem impedido uma maior unidade dos principais grupos que atuam no sindicato. 

Casado a isso, o forte arrocho imposto pela gestao de Antonio Imbassahy na prefeitura tem 

1 1 Boletim o Vassourao de outubro de 1997. 
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colocado todos os sindicatos que representam servidores municipais na defensiva. Mas, 

apesar deste periodo de refluxo, nao podemos deixar de verificar a permanencia de uma 

pratica sindical diferenciada neste sindicato, dado que, as atividades politicas que articulam 

elementos ligados a identidade etnica dos trabalhadores em limpeza continuam a ser 

realizados, e e cada vez maior a aproximacao dos dirigentes sindicais com os segmentos 

organizados do movimento negro na Bahia. 
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CONCLUSOES: A ETNICIDADE NA MOBILIZACAO SlNDICAL 

"No fun, tudo dd certo. Se nao deu, eporque 

ainda nao chegou ao fun." 

Fernando Sabino 

E inegavei, tanto para os cientistas sociais quanto para os sindicalistas em geral, que 

existe uma crise estrutural no movimento sindical. Uma crise que enfraquece o sindicato 

enquanto instrumento politico e social, e instruments de luta por melhorias salariais. 

Este enfraquecimento e visivel na diminuicao das greves, nas dificuldades de 

mobilizacao que a grande maioria dos sindicatos estao passando, na quebra de conquistas 

trabalhistas historicas, no aumento desenfreado do desemprego, e no fortalecirnento do 

Neoliberalismo, especialmente no espaco intra-fabril. 

A Reestruturacao Produtiva, fenomeno aplicado a partir da crise do modelo fordista, 

implementa uma serie de mudancas no padrao de gestao, nao so tecnico quanto humano, do 

trabalho. Valores como o individualismo, a competicao, etc., passam a ser estimulados, 

inclusive entre colegas de trabalho. Isso torna o interesse pela luta sindical, coletiva, cada 

vez menor por parte dos trabalhadores, dificultando a mobilizacao das categorias, elemento 

fundamental na luta sindical. 

Alem destes fatores estmturais, relatives as mudancas ocorridas no piano da gestao 

do trabalho, o afastamento politico das direcoes sindicais, que passaram a, em nome do 

controle das maquinas sindicais, se isolar e aceitar todas as acoes antidemocraticas 

possiveis para nao perder o controle politico, e as vezes economico, das direcoes sindicais, 

foram decisivos para o afastamento dos trabalhadores dos sindicatos. 
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Na Bahia a crise nao se deu de forma diferente. A grande maioria dos sindicatos 

passou por dificuldades politicas, na ultima decada, tendo aJguns ate regredido na sua 

organizacao. Vale ressaltar que a acao autoritaria do Estado, que na Bahia e uma marca dos 

ultimos governos estaduais, que nao abre espaco de negociacao, contribuiu de sobremaneira 

para este enfraquecimento. 

O Sindlimp/Ba, sindicato que organiza os trabalhadores em limpeza no Estado, 

nasce ja em um periodo de refiuxo do movimento sindical brasileiro. Numa trajetoria que 

combinou acoes de mobilizacao, com lutas judiciais, o sindicato foi gradativamente 

fortalecendo sua representatividade, e conquistando melhorias salariais para a sua categoria. 

Estas vitorias representam bem mais, se levarmos em conta que os trabalhadores em 

limpeza na Bahia, sao na sua maioria trabalhadores com baixa escolaridade e com niveis 

baixos de renda. 

"0 Sindlimp/Ba nestes 11 anos de existencia representa um marco 
no movimento sindical. Ele organiza aqueles que os elitistas acreditavam 
que seria impossive! unir: os trabalhadores da area de limpeza, asseio, 
conservacao, etc, E um Instrument© de luta dos trabalhadores e tem como 
objetivo organizar a categoria para conquistar melhores condicoes de vida e 
trabalho, salarios dignos e uniao da categoria pois nossa forca vem da 
mobilizacao."1 

A experiencia de luta do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza da Bahia e por 

demais enriquecedora. Considerando o fato de ser um sindicato novo, fundado a pouco 

mais de 10 anos, a capacidade mobilizadora demonstrada pelo sindicato, em especial 

durante o movimento dos demitidos da Prefeitura de Salvador no ano de 1997, foi e e 

bastante significative. Outro fator importante (que merece uma analise mais detalhada) e a 

presenca marcante dos negros entre a categoria. Os trabalhadores em Limpeza, na sua 

1 A VOZ DA LD3ERTACAO - Boletim Informative do Deputado Estadual Paulo Anunciac/go -
Dezembro/2000. 



grande maioria composta por negros, assumem algumas caracteristicas comuns no 

comportamento, o que favorece a formacao de uma identidade coletiva que unifica 

elementos da negritude com a condicao de classe a qual a categoria esta submetida. 

E qual e o perfil do gari de Salvador? Segundo Vitor Costa, diretor do Sindlimp, em 

entrevista publica pelo jornal A Tarde no dia do trabathador em Limpeza, ele e em geral 

negro, morador da periferia ou em areas de encostas, tem familia nurnerosa e baixa 

escolaridade. A categoria sofre muito com a discriminacao da populacao. 

Um bom exemplo da discriminacao sofrida pelos trabalhadores de Limpeza esta 

presente na pesquisa de Fernando Braga da Costa, psicologo social, que vestiu uniforme e 

trabalbou oito anos como gari, varrendo ruas da Universidade de Sao Paulo. Al i , constatou 

que, ao olhar da maioria, os trabalhadores bracais sao "seres invisiveis, sem nome". 

Em sua tese de mestrado, pela USP, conseguiu comprovar a existencia da 

"jnvisibilidade publica", ou seja, uma percepcao humana totalmente prejudicada e 

condicionada a divisao social do trabalho, onde se enxerga somente a funcao e nao a 

pessoa. Braga trabalhava apenas meio periodo como gari, nao recebia o salario de RS400 

como os colegas de trabalho. Segundo ele esta experiencia o permitiu descobrir: " que um 

simples bom dia, que nunca recebi como gari, pode significar um sopro de vida, um sinal 

da propria existencia". 

0 psicologo sentiu na pele o que e ser tratado como um objeto e nao como um ser 

humano. "Professores que me abraqavam nos corredores da USPpassavam por mim, nao 

me reconheciam por causa do uniforme. As vezes, esbarravam no meu ombro e, sem ao 

menos pedir desculpas, seguiam me ignorando, como se tivessem encostado em um poste, 

ou em um orelhao", diz. Some-se a isso a ideia de impureza do trabalho em Limpeza que 

afasta as pessoas por medo de uma "contaminacao" fisica e principalmente moral. 
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E comum tambem as reclamacoes da direcao sindical contra as empresas de limpeza 

urbana, a exemplo da Limpurb, que nao fomecem o material apropriado para fazer a coleta 

de lixo, como luvas, botas e mascaras. Com issos os trabalhadores ficam expostos a uma 

serie de doencas infecto-contagiosas, sem co.ntar os acidenies de trabalho. A maioria destes 

acidentes ocone com as maquinas que os garis trabalham gerando mutilacoes e ate mortes. 

"Nos nao estamos na limpeza publica a toa, estamos porque somos descendentes de 
africanos, moravamos na periferia, tinharnos baixa escolaridade, tem.dificuldade de 
acesso ao mercado de trabalho, por conta desses ingredientes e que nos estamos 
aesta classe de trabalhadores"2 

Desta forma as dificuldades de organizacao nesta categoria tornar-se-ia um elemento 

dificultador da acao do sindicato, principalmente levando em conta que a insercao do negro 

na sociedade de classes, em especial em Salvador, historicamente foi e tem sido mais 

dificil, jogando grande parte da populacao afro-descendente ao subemprego, o desemprego 

ou ate mesmo a indigencia. O indice de desemprego entre os negros em Salvador, mesmo 

sendo estatisticamente a maioria da populacao soteropolitana, e bem superior ao dos nao 

negros, e o tipo de ocupacao entre os negros e. na sua maioria, em condicoes insalubres ou 

em trabalhos de baixa renda. De acordo com dados do DIEESE relativos ao desemprego 

nas principais regioes metropolitanas em 1998, o desemprego na Regiao Metropolitana de 

Salvador entre as mulheres negras e de 27,6% enquanto que entre as mulheres nao negras o 

indice chega a 20,3% da Populacao Economicamente Ativa. Entre os homens a diferenca e 

ainda maior. Enquanto que 24% dos homens negros da RMS estao desempregados, apenas 

15,2% dos nao negros se encontram sem trabalho. 

2 Entrevista concedida pelo Deputado Estadual Paulo Anunciacao. ex-coordenador do Sindlimp/Ba. 
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A A C A O SINDICAL CONECTADA A V A L O R I Z A C A O DO " S E R N E G R O " 

Estas caracteristicas da categoria acabararn por levar a direcao do Sindicato a articular 

em sua acao sindical uma serie de signos que faziam referenda a identidade etnica negra. 

Desde questoes que recuperam a historia de juta do povo negro no Brasii a temas e 

costumes contemporaneos comuns entre os moradores de periferia, em sua maioria negros. 

Indagando qual a origem desta articulacao - acao sindical e luta anti-racista - foi 

dificil concluir, de maneira precisa, se tudo comecou a partir de uma acao direcionada da 

direcao sindical, ou se, naturalmente as demandas concretas especificas da categoria 

acabararn levando a esta configuracao. 

Era entrevistas realizadas com alguns dirigentes sindicais havia sempre um consenso 

entre eles da forca deste tipo de linguagem "etnica", e da necessidade de radicalizar esta 

pratica. O interessante e que esta conexao surgiu nao de uma orientacao clara para a acao, e 

sjm da propria demanda da categoria, que esperava do seu sindicato estas acoes, voltadas 

para as suas raizes culturais. 

A propria historia de fundacao do Sindlimp esta muito ligada a luta anti-racista. Os 

primeiros dirigentes do sindicato ja se articulavam na politica atraves do MNTJ (movimento 

Negro Unificado), e, portanto ja tinham na sua trajetoria politica este aprendizado de luta 

anti-racista. 

No decorrer da historia do sindicato varios elementos ilustraram esta opcao de 

linguagem sindical. Verificamos a presenca de signos etnicos em diversas areas da atuaeao 

do Sindlimp, que vai desde as atividades culturais, marcadamente orientadas por musicas 

mais comuns na cultura negra, como, por exemplo, o regaee; a imagem do Sindicato e dos 

sindicalistas, que preferem cores e simbolos da cultura negra. 0 que falar dos cabelos 
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xastafaris de boa parte dos seus dirigentes, da cores do Panarncanisrno na frente da sede do 

sindicato e das fotos de Bob Marley nas galas internal da sede do sindicato. Quantas festas 

ao som do regaee de protesto de Edson Gomes foram organizadas, e quantos desfiles de 

carnaval o bloco afro Xounime organizado pelo sindicato participou? 

Mas o principal eJemento verificado pela nossa pesquisa realmente esta na unifr cacao 

do discurso. A luta contra a exploracao cap i tali sta em. n en hum m om en to foi mais valorizada 

do que a luta contra o racismo e a opressao do povo negro. A condicao de gari daqueles 

trabalhadores estaya sempre l.igada a historia de escravidao e racismo sofrida pelos negros 

.no nosso pais, de acordo com os inflamados discursos dos dirigentes sindicais. A 

disposicao de participar de todos os acontecimenios poJiticos da Juta anti-racista em 

Salvador foi colocando o Sindlimp como um grande aliado dos movimentos negros 

organizados em Salvador. 

Esta preocupacao especifica e a forte presen^a dos seus dirigentes no movimento dos 

demitidos, acabou levando o Sindlimp a ocupar um espaco significativo no piano politico 

municipal. Este fortalecimento se materializou na candidatura de Paulo da Anunciacao, 

entao presidente do sindicato, a vereador em Salvador. Uma candidatura do .sindicalismo 

dos trabalhadores em limpeza, mas tambem, em igualdade de intensidade, uma candidatura 

de um segmento expressive dos negros da cidade. Aqueles que se espremem na periferia de 

Salvador e nao vem representados pelo movimento negro organizado, que ainda se encontra 

preso a uma linguagem academica, que possui pouca capacidade de dialogo com este outro 

mundo dominado pelos negros, tao excluidos que ate encontram dificuidades de se sentirem 

negros. 
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A carnpanha foi impressionante. Uma campanha com parcos recursos conseguiu uma 

insercao enorme em bairros perifericos como o Beiru (hoje Tancredo Neves), com uma 

forte historia de resistencia a violencia policial aplicada sobre os jovens negros, e tambem 

com um enorme crescimento entre os filiados ao sindicato. Ao final do processo eleitoral a 

candidatura ficou com uma das suplencias, e em 1998 iniciou uma nova campanha, visando 

o cargo de deputado estadual, ficando novamente na suplencia, sendo desta vez a primeira 

suplencia. Mais uma vez houve uma enorme ampliacao da candidatura, especialmente para 

o interior, agrupando-se a diversos grupos regionais de luta anti-racista, e na capital com 

um apoio macico entre os 4.741 demitidos da prefeitura de Salvador. 

Com o vai e vem das cadeiras Paulo Anunciacao acabou assumindo uma vaga de 

vereador em Salvador no inicio de 1999 e antes mesmo do final do seu mandato afastou-se 

da Camara dos Vereadores para assumir a vaga de Deputado Estadual deixada com a morte 

por acidente do entao deputado pelo PT da Bahia, Paulo Jackson. 

A acao do mandato estadual foi marcante, ja que deu um toque diferente entre os 

deputados da Assembleia Legislativa. Como o proprio deputado afirmava, ele era o 

primeiro Deputado negro rastafari do estado da Bahia. 
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Uma das maiores realizacoes do seu mandato foi a criacao da CECAD, Comissao 

Especial para Assuntos da Comunidade Afro-descendente, que foi instalada na Assembleia 

Legislativa, e da qual Paulo Anunciacao foi presidente ate o fim do seu mandato. Alem 

desta iniciativa foram feitas varias outras acoes voltadas para a comunidade negra e para os 

trabalhadores em limpeza. 

Abaixo algumas das principais atividades e acoes promovidas pelo mandato 

legislative de Paulo Anunciacao: 

Projetos de Lei: 
• *Disp6e sobre incentive fiscal para pessoas juridicas que empreguem cidadaos 

raslafaris. 
• *Autoriza o Poder Executivo a criar o financiamento subsidiado para a aquisicao de 

material de construcao por pessoas de baixa renda, destinado a projeto. a edificacao, 
reforma ou ampliacao de moradias populares e da outras providencias. 

• Dispoe sobre a bolsa de assistencia ao idoso e da outras providencias. 
• Disciplina o porte de annamento pela Policia Militar, em rnanifestacoes e atos 

publicos de cidadaos. 
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• Institui o Programa de Prevencao, Diagnostico, Assistencia Medica Integral e 
Orientacao Educacional as pessoas portadoras de Doencas Falciformes e outras 
Hemoglobinopatias no Estado da Bahia. 

Indicacoes: 
• Ao chefe do Poder Executivo a mstituicao da Semana da Consciencia Negra na 

Rede Publica Estadual de ensino no mes de novembro. 
• Ao chefe do Poder Executivo o envio de Mensagem a Assembleia Legislativa 

contendo Projeto de Lei dispondo sobre a criacao do Conselho Metropolitano de 
Limpeza Urbana da Regiao Metropolitana de Salvador. 

Mocdes: 
• Mocao de Aplausos a Veneravel Ordem Terceira do Rosario de Nossa Senhora as 

Portas do Carmo - Irmandade dos Homens Pretos, pela realizacao do Triduo 
Preparatorio em Louvor a Santo Antonio de Categero. 

• Mocao de Aplauso ao Professor Edvaldo Boaventura, Editor Geral do Jomal "A 
Tarde". 

• Mocao de Aplausos pela passagem do Dia do Reggae, comemorado no dia 
11/05/01. 

• Mocao de Aplauso ao atleta Edvaldo Valerio, nadador do Baneb Club e do Clube 
de Regatas Vasco da Gania pela suas conquistas no Trofeu Jose Finkel. 

• Mocao de apoio e solidariedade a estudante de Letras Vemaculas da UFBA. Ozana 
Oliveira Sacramento, que foi discriminada racialmente. 

• Mocao de aplausos pela passagem dos 28 anos de existencia da Associacao Cultural 
Bloco Carnavalesco He Aye, fundado em 1° de novembro de 1973. 

• Mocao de Aplausos pela passagem do 316° aniversario da Innandade dos Homens 
Pretos da Veneravel Ordem Terceira de Nossa Senhora as Portas do Carmo. 

• Mocao de Aplauso pela passagem do Dia Nacional da Consciencia Negra 
comemorado em 20 de novembro. 

Emendas ao Orcamento: 
• Apresentamos um total de 114 EMENDAS ao Orcamento Estadual de 2002, a 

maioria delas voltadas para a comunidade afrodescendente e populacao carente do 
nosso Estado. 

Rcquerimentos: 
• Requer a realizacao de uma Sessao Especial, no dia 21 de marco de 2002, para 

comemorar a criacao de um ano da CECAD. 
• Requer a realizacao de Sessao Especial em comemoracao ao Dia Internacional para 

a eliminacao da Discriminacao Racial, durante o mes de marco. 
• Requer ao Sr. Presidente desta Casa, que a sessao ordinaria do dia 20 de novembro 

de 2000, seja transfonnada em sessao comemorativa ao Dia da Consciencia Negra. 
• Requeremos e foi aprovado a constituicao de uma Comissao Especial para 

Assuntos da Comunidade Afro-descendente no ambito desta Assembleia, com 
duracao ate o final da 14a legislature. 
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E bastante visivel a preocupacao do dirigente sindical em dar um torn negro e anti-

racista ao seu mandato, sem perder o carater sindical da sua atuacao parlamentar. 0 proprio 

layout da Homepage do mandato' reforca este carater. 

BUST ftS* ra^AeH ftram^m 

DEPUTADO ESTADUAL PAULO ANUNCIACAO 

3} 0 ~i,.C**... ffjO*v..j A j S * . . , J tg>wn...l KJMi... 1iPfox... I ^ f » ; . , . | } Q » j J - y ?»S...{ 

Verifica-se na figura acima a forte presenca das cores que representam o 

panafricanismo, em especial o preto. Onde se ve um circulo com as cores verde, amarelo e 

vermelho, e na verdade um GIF (arquivo de figura animado) onde se alternam as tres cores 

ja citadas, e a imagem de um garoto negro, com cabelos rastafari ainda em crescimento, 

com bracos cruzados como que transmitindo uma mensagem subliminar de forca e orgulho. 

Esta figura e muito usada em Salvador como forma de representor esta identidade etnica 

que deve ser cultivada ainda garoto pelos negros. 

3 http.VAvww.panunciacao.hpg.com.br 
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Podemos tambem apontar nas lutas cotidianas do Sindlimp uma serie de elementos e 

praticas que fazem referenda aos valores culturais dos negros. O movimento dos demitidos 

da prefeitura foi marcado por uma serie de criativas atividades das quais se destacam o 

abraco a Igreja do Senhor do Bomfim, que tambem e conhecido com Oxala no sincretismo 

religioso, muito comum na Bahia, e a visita ao terreiro do He Axe Opo Afonja para pedir 

protecao a Mae Stella, uma das yalorixas mais respeitadas da Bahia. 

Demitidos foram a terreiropedir protecao a Mae Stella (02/04/97) 
Os servidores demitidos pela Prefeitura de Salvador realizaram, ontem a tarde, uma 
passeata da Praca Municipal ate o Terreiro lie Axe Opo Afonja, em Sao Goncalo do 
Retiro, para pedir a protecao dos orixas e solicitar o apoio de Mae Stella, ialorixa do 
terreiro, para a luta da categoria. A passeata, programada para sair do local as 14 
horas, so se efetivou por volta das 16 horas. Os demitidos, que estao brigando pelo 
recebimento do FGTS e seguro-desemprego, realizaram um percurso de nove 
quildmetros em aproximadamente duas horas. 
Mae Stella recebeu os servidores demitidos na Casa de Xango, orixa da Justica. Ela 
afirmou que se sentia angustiada com a situacao dos trabalhadores, mas observou 
que a situacao economica do Pais nao era das melhores. "'Peco a Xango que toque 
na cabeca e no coracao do prefeito para que uma solucao seja encontrada para o 
problema. Acho, sinceramente, que ele tambem esti sofrendo com esta situacao". 
Acentuou, ainda, que era doloroso ver pais e maes de familia passando fome e 
evocou os orixas para dar paz a todos. Mae Stella tambem pediu aos trabalhadores 
muita paciencia. 
0 clima entre os servidores ainda e de muito revolta. Alguns demonstravam seu 
descontentamento contra os profissionais da imprensa, esquecendo que estes 
tambem sao trabalhadores. A coordenacao do movimento destacou que os 
demitidos tambem estavam no terreiro fazendo um reconhecimento publico da 
importancia de Mae Stella, enquanto lider espiritual, frisando a resistencia do 
candomble aos que quiseram destruir os valores do povo negro. 
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Ainda no movimento dos Demitidos da Prefeitura a repressao sofrida pelos 

trabalhadores na manifestacao do dia 08 de junho de 1997 em plena Praca Castro Alves, 

com a agressao, de forte teor racista, sofrida pelo dirigente Paulo Anunciacao, reforca ao 

nosso ver a presenca de um componente de luta que tambem e etnica, ja que reivindica a 

insercao, e melhores condicoes de trabalho, para uma parcela da mao-de-obra que e 

essencialmente negra, como e o caso dos trabalhadores em limpeza. E a atitude da policia 

de cortar a faca os cabelos rastafari do dirigente sindical demonstra que estava em jogo 

naquela disputa o interesse da policia de atacar a mora e estima de um movimento que em 

nenhum momento evitava demonstrar a "condicao de cor" daqueles que foram demitidos. 
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Este episodic- acabou por fortalecer a figura de Paulo Anunciacao como uma grande 

lideranca negra, do tipo que sofre ainda hoje a mesma violencia que os negros escravos 

sofreram. Mesmo considerando as poucas vitorias do Movimento dos Demitidos da 

Prefeitura, ja que a reintegracao dos demitidos nao ocorreu e ate o pagamento das 

indenizacoes ainda estao emperradas, podemos afirmar que aquele movimento contribuiu 

significativamente para mostrar a cara negra dos trabalhadores em limpeza para a 

comunidade politica organizada, e tambem tem contribuido, embora em passo lentos, para 

mostrar aos proprios trabalhadores em limpeza esta sua cara "de cor". 

CONCLUINDO... 

E inegavel que o Sindlimp/Ba manteve, entre os trabalhadores de limpeza, um alto 

grau de representatividade e de mobilizacao, mesmo no governo de Antonio Imbassahy, 

onde o Sindicato sofreu varias derrotas. 
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A luta pelo pagamento das indenizacoes aos 4.741 demitidos da prefeitura no inicio 

do primeiro governo de Imbassahy e uma prova da capacidade de mobilizacao do sindicato, 

ja que mesmo apos seis anos o Sindlimp/Ba ainda continua sendo a principal referenda de 

luta para estes trabalhadores. 

Sem duvida o fortalecimento do Sindlimp/Ba, mesmo diante de todas as 

adversidades mostradas, e resultado de uma acao mais combativa do mesmo diante dos 

problemas enfrentados pela categoria. A aposta na mobilizacao constante, a democratizacao 

da entidade e o senso de oportunidade foram decisivos para a legitimacao do Sindlimp/Ba. 

Outros elementos contribuiram decisivamente para o crescimento do sindicato, em 

especial a importancia politica da administracao do problema do acumulo de lixo em 

grandes metropoles como Salvador. Foi tambem decisive a predisposicao ao dialogo da 

entao prefeita Lidice da Mata durante a sua gestao (1993 - 1996) que permitiu ao Sindlimp 

acumular uma serie de vitorias significativas no periodo. 

Mas nao podemos desmerecer a capacidade mobilizadora de elementos identitarios 

etnicos, e nao podemos deixar de reconhecer que o uso destes elementos pelo sindicato deu 

uma contribuicao importante para a manutencao de seu poder mobilizador e da sua postura 

radical e combativa. Porem vale ressaltar que nenhum destes elementos, de rnaneira 

isolada, garantiriam toda esta historia de luta. Portanto preferimos concluir que a 

convergencia pluricausal de uma serie de fatores, entre eles o a articulacao de elementos 

etnicos na mobilizacao sindical, possibilitaram as vitorias politicas do sindicato, vitorias 

essas existentes mesmo quando houve derrotas no piano mais imediato. 
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ANEXOS 

ROTEIRO DE ENTRE VISTA 

(aplicado na entrevista com Paulo Anunciaqdo, ex-coordenador do Sindlimp BA) 

1. Ha quanto tempo voce esta trabalhando no setor? 

2. Quanto tempo voce tern de atuacao sindical? E como diretor? 

3. Na sua opiniao quais foram as maiores conquistas do sindicato desde a sua fundagao? 

4. Fale das principals pautas de reivindicacoes do Sindicato durante as mobilizacoes que 

ocorreram no ultimo bienio do governo Lidice da Mata? 

5. Tente comparar como eram as condicoes salariais e de trabalho antes desta greve e 

quais foram as vantagens incorporadas apos a greve. 

6. Voce acha que a categoria a qual o sindicato representa e muito discriminada no dia a 

dia? 

7. Na sua opiniao como podemos acabar com o racismo no Brasil? 

8. Para voce o racismo e conseqiiencia do capitalismo? Com o fim do capitalismo acabaria 

tambem o racismo ? 

9. Voce acha que a posicao clara do sindicato contra o racismo contribui para uma maior 

mobilizacao dos trabalhadores? 

10. Na sua opiniao existe uma unificacao das lutas sindicais de carater economico com a 

luta contra o racismo no caso especifico da categoria? 

11. Se voce fosse apontar o que ou quern e o principal responsavel pelas vitoria do 

sindicato durante o periodo que estamos analisando, o que voce indicaria? 

ROTEIRO BE ENTREVISTA 

(aplicado na entrevista com a ex-prefeita Lidice da Mata) 

1. Qual foi o seu grau de envolvimento com o Sindlimp/BA e a Limpurb durante os dois 

ultimos anos (95 e 96) do seu governo? 



2. Tente descrever os principals acontecimentos e caracteristicas politicas do periodo que 

antecedem estas mobilizacoes do Sindlimp/Ba. 

3. Qual a situagao da Limpurb no periodo e qual seria o papel da tentativa de cobranca de 

uma Taxa de Lixo? 

4. Quais foram os principals atores politicos envolvidos diretamente nas negociacdes? 

5. Na sua opiniao o que pesou mais nos resultados obtidos neste periodo: a postura 

combativa do sindicato ou a predisposigao a negociagao da Prefeita Lidice da Mata? 

Porque? 

6. Voce acha que a unificacao do discurso sindical com o discurso anti-racista utilizado 

pelo Sindicato contribuiu para o fortalecimento do mesmo durante a Greve? 
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