
Por trás das luzes
da cidade de Natal:
Déficit habitacional, caos na saúde, violência 

entre jovens, falta de incentivo à cultura, 

ausência de planejamento ambiental e urbano.

E mais: Retrospectiva SiNtESt 2010

O outro lado da notícia!
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UMA NOVA ViSãO DA NOtíCiA
Nossa Palavra

É com muito prazer que a direção do SiNtESt/
RN coloca à sua disposição, RE-ViSãO – a revista do 
Sintest, que chega com uma atitude ousada. É a pri-
meira vez que uma entidade do movimento sindical 
faz uma revista com a maior parte do seu custo de 
produção financiada por parceiros de luta. também é 
a primeira vez, pelo menos no Rio Grande do Norte, 
que um sindicato lança um veículo de comunicação 
com a maior parte das matérias de interesse coletivo 
e não apenas com temas corporativos. isso é fruto do 
amadurecimento político desta direção, levado a cabo 
através da participação de seus dirigentes e jornalista 
em vários cursos de comunicação contra-hegemônica 
realizados aqui na UFRN, na FASUBRA em Brasília e 
nos cursos do NPC (Núcleo Piratininga de Comunica-
ção), no Rio de Janeiro.

A proposta editorial de RE-ViSãO é a de colo-
car à disposição de leitores mais exigentes novas 
visões de temas importantes do nosso dia-a-dia, 
buscando o chamado à reflexão. É sabido por todos 
que a grande mídia apresenta a versão dos fatos 
que interessa aos seus anunciantes, que na maioria 
das vezes são os próprios governos em seus vários 
níveis, o agronegócio, os grandes bancos, entre ou-
tros, massificando uma versão que, por ser única, 
acaba se tornando verdadeira. É o que costumava 
afirmar o maior ideólogo da propaganda nazista, 
Joseph Goebbels: “uma mentira contada mil vezes 
torna-se verdade”. A grande vítima dessa atitude 
são os chamados movimentos sociais, como os 
sem-terra, sem-teto e os sindicatos, que costumam 
ter a sua atuação deturpada gerando uma tentativa 
de criminalização desses movimentos.

Não pretendemos aqui que a nossa versão se 
torne única, mas apenas que sirva de parâmetro 
para que as pessoas possam tirar suas próprias 
conclusões, tornando-se assim um leitor crítico. 
Por exemplo: foi feita uma enorme festa na nos-
sa cidade quando do anúncio de Natal como uma 
das sedes da Copa do Mundo 2014. Mas será que 
estamos preparados para um evento desse porte? 
Será mesmo necessária a demolição do Macha-
dão? A quem isso interessa? 

E a grande quantidade de jovens envolvidos com 
o tráfico de drogas e prostituição infantil? É causa 
ou consequência da falta de políticas dirigidas ao 
público infanto-juvenil? É sabido que custa menos 
investir na educação de crianças do que na resso-
cialização de menores infratores ou adultos crimi-
nosos. Mas essa questão é levada a sério? E te-
mos outros temas como a questão da moradia, do 
entreguismo do SUS à iniciativa privada, praticada 
na administração municipal de Natal de maneira tão 
escancarada como jamais foi vista. A falta de uma 
política cultural no estado também é tema de repor-
tagem. temos um forte candidato a “elefante bran-
co”, novinho em folha, na Zona Norte. O Complexo 
Cultural João Chaves, inaugurado pelo governo Vil-
ma e que continua fechado, enquanto nossos artis-
tas continuam sem palco ou espaço adequado.

temos ainda, a retrospectiva do SiNtESt/RN 
no ano de 2010, revendo os fatos que marcaram a 
luta sindical dos técnico-administrativos da UFRN 
e Ufersa. 

Esse último parágrafo é dedicado especialmente 
aos nossos colegas servidores das iFEs. Avaliamos 
que 2011 não será um ano fácil. A julgar pelas es-
colhas ministeriais da presidente Dilma e das de-
clarações de ministros como o Guido Mantega, o 
servidor público não terá o que comemorar. Vem aí 
mais arrocho salarial, possivelmente uma nova re-
forma da previdência, a lei de greve, entre outros 
“presentes de grego” da "mãe" de todos os brasi-
leiros. Mas a categoria dos técnico-administrativos, 
vanguarda do serviço público federal, estará atenta 
e mobilizada para a luta.

Estaremos realizando mobilizações nos estados 
e em Brasília em fevereiro / 2011, como início de 
uma mobilização maior na defesa das nossas con-
quistas. Os vereadores, deputados, senadores, pre-
sidente, governadores já tiveram seus aumentos. 
iremos também em busca do nosso. Feliz 2011, 
uma boa leitura e muita disposição pra luta.

Edson Lima
Coordenador de comunicação - SiNtESt/RN
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Jeito estranho de começar as matérias de uma re-
vista? Pode parecer! Mas, nossa série de reportagens 
especiais nos leva sempre ao mesmo ponto de partida: 
a causa dos maiores problemas vividos pela sociedade 
moderna está na doutrina econômica adotada pelo mun-
do como a ideal: o neoliberalismo econômico. Por isso, 
essa matéria se torna parada obrigatória para absorver 
bem o que vem nas próximas páginas. Para entender 
melhor, vamos a uma aula de Ciências Sociais, subsi-
diada por material produzido pelo Professor da UFRN, 
doutor em Políticas Sociais, Gabriel Vitullo.

A doutrina neoliberal nasce no final dos anos 30 
e 40 na Europa, na época da segunda guerra mun-
dial com dois grandes objetivos: reduzir a inflação 
e aumentar índices de crescimento econômico. De-
pois de 20 anos dessa ideologia, vimos índices de 
inflação caindo, mas os de crescimento insignifican-
tes. O que deu errado?

Neoliberalismo: a raiz do problema 

Neoliberalismo: palavra tão citada nas últimas décadas, mas que pouca gente sabe de onde surge ou 

porque surge. A partir desse entendimento, encontramos ligação com tudo que acontece na saúde, na 

economia, na educação e nos mais diversos setores da sociedade.

texto e Foto Livia Cavalcanti

Veremos que a fórmula adotada para se chegar a 
esses fins, a do estímulo da demanda, foi alterada no 
meio do percurso. A lógica do neoliberalismo é acabar 
com o Bem Estar Social, o qual tinha como aliados o 
pleno emprego, o crescimento econômico e o inter-
vencionismo estatal. Para entender melhor, a fórmula 
do Bem Estar Social é a que estimula a demanda:

Ou seja, nesse esquema, a demanda é gerada uma 
vez que todas as classes, principalmente as mais po-
pulares podem consumir, levando ao aquecimento da 
economia. No fim, esse esquema é alimentado por uma 
maior arrecadação tributária, graças ao pagamento de 



mais impostos, sustentando a base da fórmula que são 
os gastos públicos.

Já o neoliberalismo formula outra equação, focada 
no estimulo da oferta e não no estimulo do consumo 
das classes populares. Esse sistema tem tudo a ver 
com a prática no Brasil, a partir dos presidentes Collor 
e FHC. O esquema é o seguinte:

  Redução de impostos ao capital;

    Redução do gasto público;

  Controle da emissão monetária.

O resultado da receita:

  Controle da inflação;

  Redução de salários;

  Precarização do mundo do trabalho;

  Fragilização dos sindicatos;

  Barbarização da vida social – sociedade com 
problemas cada vez mais graves, como a vio-
lência, por exemplo;

  Maior desigualdade;

  Expansão dos lucros para os grandes conglo-
merados econômicos;

  Enfraquecimento da capacidade de interven-
ção do Estado;

  Desprestígio da política (com a corrupção, as 
pessoas não querem mais se inserir nesse 
meio. A população não vê na atividade política 
um meio de transformação, ficando a política 
em sua maioria, dominada por aqueles que 
defendem os interesses do capital);

    Esvaziamento das instituições democráticas;

  Naturalização da injustiça social (como se 
desemprego e desigualdade fossem fenô-
menos da natureza);

  Auto-culpabilização das vítimas (a ideia de 
que o pobre é pobre porque quer, que não tra-
balha porque não quer arrumar emprego. isso 
é instalado na cabeça das pessoas que, mui-
tas vezes, se martirizam por isso).

Qualquer semelhança nos fatos relatados nas ma-
térias que seguem, não será mera coincidência. O ne-
oliberalismo teve e tem tudo a ver com os problemas 
do Brasil, muito além da questão econômica. Ele é a 
raiz do problema!

Gabriel Eduardo Vitullo possui Graduação em Ciência Política 
(1994) e Graduação em Direito (1995), ambas pela Universidad 
de Buenos Aires (UBA), Mestrado em Ciência Política pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 1999) e 
Doutorado em Ciência Política por essa mesma universidade 
(UFRGS, 2005). Atualmente é Professor Adjunto ii e Coordenador 
do Curso de Graduação em Ciências Sociais da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). tem experiência na área 
de Ciência Política, com ênfase em teoria Política Contemporânea, 
teoria Democrática e Política Latino-Americana.
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Com menos empregos e menos salários, o capital 
lucra mais e paga menos impostos. Com mais lucros, 
teoricamente sobraria mais para investimentos. Mais 
investimentos gerariam mais crescimento. No entanto, 
esse crescimento não ocorreu porque não houve in-
vestimento de fato no setor produtivo. A pergunta que 
fica é: Mas por que não funcionou? Para onde foram 
os maiores lucros nos últimos vinte anos? Quem mais 
ganhou dinheiro com esse sistema? talvez você já te-
nha respondido, antes mesmo da reposta: os bancos, 
o setor financeiro. Sendo assim, os maiores lucros fo-
ram canalizados para especulação financeira.

Receita desse sistema:

  Privatização;

   Descentralização - tirar a responsabilidade 
direta do Estado de setores como a saúde, 
educação e outros. É delegado às instâncias 
menores (estados e municípios), sem o repas-
se de recursos necessários;

  terceirização;

  Desregulamentação dos mercados;

  Flexibilização trabalhista;

  Eliminação de barreiras alfandegárias;
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Com uma das legislações mais avançadas no setor, o Brasil possui respaldo jurídico de sobra para 

acabar com o problema da habitação no país, tanto no âmbito urbano (cidade) quanto no rural (campo). 

Mas, a falta de vontade política e o problema da concentração da terra nas mãos de poucos continuam 

sendo grandes obstáculos.

texto e Fotos Livia Cavalcanti

Direito à moradia, direito humano!

Apesar de direito, o acesso à moradia adequada 
tem ficado apenas no papel, materializado através 
de leis conquistadas ao longo do tempo, por meio 
de muita luta. A trajetória percorrida nos remete a 
dois grandes marcos: o primeiro, na década de 80, 
quando as discussões da nova constituição criam a 
função social da propriedade; e o segundo, durante 
a Conferência Habitat de 1996, evento internacional 
que reconhece o direito à moradia como um direito 
humano, através de um tratado do qual o Brasil sai 
como signatário.

Mas, a história prova que esse movimento já 
acontecia antes e continuou acontecendo depois 
desses momentos. No passado, através de uma sé-
rie de pactos internacionais, destacando-se a De-
claração Universal de Direitos Humanos, em 1948; e 
mais recentemente, a partir de 2000, com a emenda 
à constituição que declarou de forma, expressa o 
direito à moradia – que até então estava apenas im-
plícito na constituição. Este último abriu as portas 
para aprovação do Estatuto da Cidade e para a cria-
ção do Ministério das Cidades (2003), do Conselho 

Moradores da antiga Favela Vilma Maia (Felipe Camarão) levaram mais de 3 anos para receberem suas novas habitações
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Nacional das Cidades (2004) e do Fundo Nacional 
de Habitação de interesse Social (2006). Em con-
trapartida a tudo isso, restou ao Estado propiciar a 
efetivação desses direitos. 

UM POUCO DE HiStóRiA
Historicamente o Brasil é um país de modelos que 

aprofundam desigualdades. A raiz forte na concentra-
ção de terra vem desde a descoberta das nossas terras 
pelos europeus, passando pelo período das Capitanias 
Hereditárias e das Sesmarias (onde quem tinha direito à 
terra eram os nobres), até os dias atuais. Mais de 90% 
do nosso território está nas mãos de poucos. No cam-
po e na cidade a situação é a mesma. Vivemos em um 
mundo capitalista, onde a terra é uma mercadoria. Mas, 
com uma característica diferente dos outros produtos: 
ela tem a capacidade de absorver o que chamamos de 
mais valia e extra valia. A terra está parada e vai agregan-
do valor dependendo da sua localização, infraestrutura 
e das benfeitorias que, em sua grande parte, são pro-
vidas pelo Estado. O mercado se beneficia disso, sem, 
no entanto, repassar isso para o preço final da terra. É aí 
que a especulação imobiliária se torna uma das grandes 
responsáveis pelo déficit habitacional nas cidades. Os 
espaços começam a ficar cada vez mais caros. Os salá-
rios não incorporam valores que dêem pra comprar essa 
moradia adequada. 

QUEM FAZ POLítiCA DE HABitAçãO NãO É 
QUEM PRECiSA DELA

No Brasil houve épocas de maior e menor incentivo 
às habitações populares, através de ações pontuais. 
Embora, de caráter populista, houve uma ascensão na 
era getulista e uma queda nos anos 80, depois da de-
sarticulação do BNH (Banco Nacional de Habitação). 
Em 90, o Estado se afastou completamente das políti-
cas de habitação de interesse social – que são aque-
las que atendem as pessoas que de fato precisam da 
ação do governo.

 isso se refletiu e se repete em Natal. Mesmo com 
muitas legislações provocando o poder público muni-
cipal a atuar na área do acesso à habitação, de 1984 
à 2009 o município não fez praticamente nada no sen-
tido de possibilitar e utilizar esses instrumentos. Em-
bora haja um sistema de proteção ao direito à mora-
dia de interesse social, as ações do poder municipal 
foram insignificantes. O que acontece habitualmente, 
é o governo “dar” a casa, em áreas periféricas, afas-
tando o individuo de sua cultura, seus costumes, sua 
ambiência anterior.

MiNHA CASA MiNHA ViDA 
Apesar de reconhecermos que pela primeira vez 

em muito tempo houve um investimento financeiro ex-
pressivo na área – em relação aos outros governos, 
o projeto “Minha Casa, Minha Vida se resume a uma 

resposta do capital à crise econômica e não uma res-
posta habitacional ao déficit. O programa foi feito para 
salvar construtoras durante a crise econômica. Fazer 
muita casa, aonde não importa, privilegiando determi-
nadas camadas sociais, quase que excluindo outras 
e não atendendo pequenas cidades. Além disso, as 
construtoras tendo direito a decidir em qual solo vão 
construir, sem passar sequer por uma discussão com 
o ente público. A casa, como um carimbo, seguindo 
um modelo único e falta de estudo das áreas que vão 
ser contempladas. 

Só que iniciar um programa habitacional sob essa 
ótica vai de encontro a todo o movimento de luta por 
moradia, que vê a solução da habitação através de 
outro olhar, o social. Habitação vai muito além de se 
ter uma casa para morar. Ela precisa ser adequada: 
segura, legalizada, com boas condições de conforto, 
além de permitir o acesso a serviços e infraestrutura 
necessários à saúde, segurança e alimentação, in-
cluindo água potável, energia elétrica, saneamento, 
acessibilidade, mobilidade etc. Como alcançar essa 
moradia adequada é difícil, para os mais necessitados 
resta apenas uma forma de se conquistar o tão sonha-
do espaço: através de ocupações, já que os progra-
mas governamentais tem se mostrado ineficientes e 
ineficazes - pelo menos nos dias atuais.

Só SABE QUEM SENtE NA PELE
traça-se um projeto hegemônico do mercado 

e um contra-hegemônico, que diz que a terra é sim 
uma mercadoria, mas precisa ter limite cumprindo seu 
papel social. Os movimentos sociais de luta por terra 
surgem nesse contexto. Começa uma disputa de pro-
jetos. Na maioria das vezes a ação do governo parte 
da pressão da base. 

Um bom exemplo de que a luta dá resultado é o 
bairro de Mãe Luzia. A população, juntamente com 
a UFRN, se formou , entendeu a legislação, conse-
guindo manter suas habitações de forma regulamen-
tada onde elas estavam localizadas. Outro exemplo é 
a comunidade de Ponta Negra que conseguiu conter 
em boa medida a especulação imobiliária, diminuindo 
aquele processo. tudo motivado pela população, pe-
los próprios moradores do bairro. Mas, a luta é cons-
tante, pois o interesse no lucro é grande.

Pela cidade multiplicam-se as formas de luta. É 
o caso da ocupação Anatália de Souza Alves, loca-
lizada no bairro do Guarapes. Marco Antônio Ribei-
ro, coordenador do Movimento de Luta dos Bairros, 
Vilas e Favelas (MLB), nos explica o processo de 
ocupações. O objetivo principal é pressionar e co-
brar ação do poder público, abreviando ao máximo 
o tempo de construção de casas populares. “O MLB 
localiza um terreno público - para não colocar as 
famílias em conflito com a polícia - e explica às pes-
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soas a importância das secretarias, pois elas quem 
têm e gerenciam o recurso, determinando o tempo 
e dando o aval se a habitação vai ser construída ou 
não”, diz Marco. Mas, o movimento é quem pode 
fazer a diferença, completa ele.

Os movimentos fazem diferença também na vi-
vência das famílias. isso porque existe uma diferen-
ça clara entre ocupação e favela: a organização. Na 
favela é o tráfico que impera. O traficante quem diz 
como vai ser, quem pode e como pode. Na ocu-
pação não! Há assembleias populares semanais 
onde os critérios são expostos e fiscalizados. Não 
se pode beber dentro da ocupação, não é permitida 
agressão física contra mulheres e crianças e não é 
admitido venda e uso de drogas. Essas regras aca-
bam mudando para melhor a vida das famílias. Al-
coólatras que passam a beber menos, casais que 
brigavam muito e melhoram suas relações. “Quem 
descumpre as regras sai do projeto”, enfatiza o co-
ordenador do MLB. Outra regra crucial é quem ti-
ver casa não entra. Algumas pessoas tentam burlar 
essa regra, mas quando é descoberta, sai imediata-
mente do projeto.

O DESAFiO É EFEtiVAR O DiREitO
Para efetivar o direito, que é um dever do Es-

tado, devem existir limites claros: eu sou dono da 
minha terra, mas não posso fazer o que quiser com 
ela. É preciso atender a questões coletivas, como a 
função social da propriedade. Começar pela edu-
cação pode ser um bom caminho: temos que lutar 
pelos nossos direitos, como o simples ato de cobrar 
dos candidatos em quem votamos aquilo que nos 
prometeram. O normal hoje é dois dias depois que 
passa a eleição, esquecermos em quem votamos. 
isso é sim uma questão de educação!

Avançar no princípio da função social da pro-
priedade e nas questões estruturais como melhor 
distribuição de terra; pressionar o Estado a pro-
mover políticas públicas através dos movimen-
tos sociais; buscar outros atores sociais, como a 
Universidade Pública, que pode inserir a questão 
social na formação de futuros profissionais. tudo 
isso nos levará a algum lugar! Melhor do que es-
tamos hoje, com certeza!
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Membro do Grupo de Pesquisa Estudos do Habitat - Habitação, Arquitetura e Urbanismo (GEHAU). (Da esquerda para direita) Professora 
Dulce Bentes, Arquiteta e Urbanista Maria Caroline Farkat Diógenes, Advogada Marise Costa de Souza Duarte, Arquiteta e Urbanista 
Camila Furukawa, Professora Amadja Henrique Borges e Professor Rubenilson Brazão teixeira.
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Privatização na saúde: que mal há?

texto Livia Cavalcanti Fotos Livia Cavalcanti e Jaildo Dantas

A história recente do Estado Brasileiro esteve inti-
mamente ligada à exploração de grandes corporações 
e de grandes grupos econômicos. Com o SUS não 
foi diferente. A fórmula para dar certo parece simples, 
não fosse uma queda de braço contra “grandes”, além 
de uma cultura vigente no Brasil que privilegia interes-
ses políticos partidários. Saúde não é mercadoria. É 
direito constitucionalmente garantido! Mas, na contra-
mão disso, a saúde hoje tem sido vista como fonte de 

lucro, fato concreto e praticado pelas empresas do se-
tor e pelo próprio governo, em todas suas instâncias, 
através de terceirizações e privatizações.

O Presidente do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), Francisco Júnior, em entrevista nos fez enten-
der melhor sobre esse assunto. Para ele, o SUS é hoje 
um dos instrumentos mais privilegiados do “apode-
ramento” do público pelo privado, perdendo apenas 
para o mais forte instrumento que é a dívida pública. 

Apesar de ainda não vivermos na prática, o SUS é o sistema de saúde mais moderno do mundo. 

Graças ao seu caráter de universalidade e integralidade, atende a todas as pessoas, sem distinção, 

desde um “bicho de pé” até o transplante mais complexo, coisa que muitos planos se recusam a fazer. 

Mas, por que há tantos problemas na saúde pública?

terceirização da administração da UPA de Pajuçara custa aos cofres do governo cerca de 6 milhões de reais. Dinheiro que poderia ser 
investido em assistência básica, por exemplo.
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Ele nos explica o processo histórico pelo qual passou 
o SUS até chegar ao patamar de caos atual. tudo co-
meçou na década de 90, com a substituição da rede 
pública pelos serviços privados contratados. Depois, 
se aprofundou na gestão do trabalho, através de uma 
legislação da época de FHC, que permitiu as terceiri-
zações nas mais diversas categorias profissionais. E 
por último, o golpe final, com a privatização das ge-
rências dos serviços, delegando-as à Organizações 
Sociais (OS), Organizações de Sociedade Civil de in-
teresse Público (OSCiPS), Serviço Social Autônomo 
(SSA), Fundações Estatais de Direito Privado, além 
das famosas Parcerias Público Privada (PPP). 

Com esse quadro formado, houve uma inversão do 
que prevê a legislação do SUS sobre a participação 
do setor privado: a da complementaridade. Ao contrá-
rio disso, a maior quantia dos recursos da saúde está 
sendo destinada ao setor privado e filantrópico. Mas, 
que mal há nisso? Afinal, a cultura criada no país é de 
que o público não presta, que há trabalhadores em 
excesso, que não se cumpre carga horária e que não 
se trabalha bem. E essa imagem que ainda prevalece 
é a explorada pelos grupos privatizantes.

MAS, iSSO É PASSADO!
teria sentido falarmos dessa imagem se estivésse-

mos no passado, nos idos das décadas de 80 e 90. Já 
faz muito tempo que ocorre um movimento contrário a 
essas práticas que, só existiam porque funcionário “A” 
ou “B” tinha respaldo político. E se hoje, ainda acon-
tecem isoladamente, é graças ao fato de as adminis-
trações serem decididas de forma política, partidária e 
por indicações clientelistas. O maior desafio é atuali-
zar a sociedade - que ainda acredita nessas mentiras 
- dos reais problemas da saúde.

E QUAL O VERDADEiRO PROBLEMA?
De forma objetiva: o problema está na quantida-

de de recursos destinados, no direcionamento des-

ses recursos, nos interesses econômicos envolvidos, 
na incompetência política e na corrupção. Este ano, 
o orçamento federal da saúde girou em torno de 65 
bilhões de reais. Esse mesmo valor é pago em ape-
nas quatro meses de juros e armotização só na dívida 
pública, hoje na casa de 1 trilhão e meio de reais. No 
Rio Grande do Norte foram destinados apenas 3% do 
montante do recurso anual para investimentos

Sabe aquela fila interminável, que obriga as pes-
soas a esperarem meses para conseguir uma cirur-
gia eletiva, por exemplo? Não é por falta de dinheiro, 
como os governantes costumam alegar. O dinheiro 
existe, mas está custeando os contratos de alto valor 
assinados pelo governo. Em Natal - RN, por exemplo, 
isso está acontecendo de uma forma assustadora. É 
o que nos conta a Promotora da Saúde do Ministério 
Público do RN (MP-RN), Kalina Filgueira, que inclusi-
ve entrou com uma ação civil pública para que a UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) de Pajuçara volte a 
ser gerida pelo ente público.

O administrador faz uma escolha política ao 
optar por este ou aquele modo de gerir os recur-
sos públicos. No entanto, o entendimento do MP-
RN é de que essa escolha não deve ameaçar a 
legalidade, que no caso do SUS é clara: o privado 
deve entrar apenas para complementar uma pos-
sível deficiência do público. O que vem aconte-
cendo na prefeitura do Natal, sistematicamente, 
é o oposto. A prefeita Micarla de Souza (PV) tem 
transferido toda sua responsabilidade de gestora 
para as mãos do privado, demonstrando no míni-
mo incompetência administrativa. Chegou-se ao 
extremo de UPA, Ambulatórios Médicos Especia-
lizados (AMES) e até mesmo assistência farma-
cêutica serem feitos através de contratos terceiri-
zados com setores privados ou filantrópicos. Para 
Kalina Filgueira, não se pode admitir a entrega da 
totalidade do serviço, com toda sua estrutura físi-

Seminário promovido pelo Fórum Estadual da Saúde, a qual o SiNtESt-RN faz parte.
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ca que é patrimônio público, para um organismo 
que, além disso, ainda recebe recursos públicos, 
contratando pessoal e substituindo servidores. 
“isso muitas vezes é uma forma de burlar as con-
tratações através de concurso público e a lei de 
licitações, para aquisição de material, por exem-
plo”, alerta a promotora.

PODE NãO PARECER, MAS A 
POPULAçãO SAi PREJUDiCADA!

A população é penalizada de duas formas: primei-
ro, torna-se inviável a universalidade do serviço. isso 
se reflete no momento em que nem todos conseguem 
ser atendidos na rede de saúde. Com o modelo que 
está colocado é impossível a saúde ser financiada ple-
namente. O gestor não tem e não terá jamais condição 
de comprar no setor privado – onde tudo custa muito 
mais caro - o que é necessário para atender a toda 
uma população. O exemplo prático ocorre nos AMES 
de Natal: Um hemograma simples no SUS, custa em 
torno de R$ 0,80, enquanto que na empresa privada 
passa para R$ 28,00.

O segundo prejuízo para população é compro-
metimento da qualidade do serviço prestado: con-
trata-se trabalhador de qualquer maneira, não se 
qualifica devidamente, ou seja, não se dá capacita-
ção e formação suficientes. Por último, até mesmo 
esse trabalhador sofre com o sistema, uma vez que 
não há nenhuma estabilidade.

NOVOS CAMiNHOS
Não estamos aqui falando de um sistema de saúde 

qualquer. Estamos falando de um sistema, que, por 
exemplo, fez uma brasileira que morava no Canadá 
voltar ao Brasil, pois o medicamento que precisava 
custava três mil dólares/mês lá e aqui era de graça. 
As pessoas têm que saber os benefícios e todas as 
coisas boas que o SUS faz e pode fazer para a socie-
dade. Conhecer a importância e a relevância do SUS 
nos cura da imagem distorcida que mostra a maioria 
da imprensa a respeito da saúde pública.

O CNS vem apontando caminhos para o governo e 
os setores ligados à área. Necessidade de autonomia 
administrativa, orçamentária e política do serviço para 
acabar com a ingerência política partidária. Criar uma 
carreira única do SUS: profissionalização da gestão, 
estabelecendo que só seja diretor, coordenador ou 
ocupante de cargo de confiança quem for da própria 
carreira, estiver formado e qualificado para isso, tiver 
experiência em gestão, tempo de serviço e conheci-
mento dos problemas da área. Aliado a isso, deflagrar 
um movimento nacional de substituição do privado 
pelo público, através da participação efetiva da co-
munidade, o tão falado controle social, exercido pelos 
conselhos de saúde. Por último, garantir um financia-
mento que seja capaz de dar suporte a essas práticas. 
tudo isso junto pode reverter o quadro e mostrar para 
a população que o SUS é totalmente viável.

Dra. Kalina Filgueira, Promotora de Saúde do Ministério 
Público do Rio Grande do Norte (MP-RN)
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Franscisco Júnior, presidente do Conselho Nacional de 
Saúde (SNS)
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Não é a pobreza que gera a violência, é 
a desigualdade
Os conflitos recentemente ocorridos na cidade do Rio de Janeiro fizeram o tema “violência” voltar 

às rodas de conversas de todo o Brasil, com direito a centenas de “especialistas” no assunto. Uma 

cobertura da grande mídia tendendo à “espetacularização” da violência e “glamourização” da polícia 

levou a população de uma forma geral a acreditar que esse era o caminho: o confronto armado! Mas, 

alguém parou para pensar como todo esse ciclo de violência começa?

texto e Fotos Livia Cavalcanti

O Mapa da Violência 2010, estudo lançado pelo so-
ciólogo Julio Jacobo, fez um raio-x dos homicídios no 
Brasil e mostrou que mais de 500 mil pessoas foram 
vítimas desse tipo de crime na última década. Número 
bem superior ao de países que enfrentaram conflitos 
armados na década 1997/2007. Só no Rio Grande do 
Norte, por exemplo, houve um crescimento de cerca 
de 150% no número de homicídios entre 1997 e 2007. 
De 297 mortes violentas por cada 100 mil habitantes, 
passou a 594 mortes desse tipo.

No entanto, o que mais chamou atenção no estudo 
foi o número de mortes violentas entre jovens de 15 a 
24 anos, concedendo ao Brasil o sexto lugar no ranking 

mundial de assassinatos de jovens. Já o RN foi o 6º mais 
violento entre a faixa etária jovem, com um aumento, em 
10 anos, de 140,9%. Enquanto a taxa de homicídios na 
faixa etária não-jovem reduziu, o índice de assassinatos 
da população entre 15 a 24 anos chegou, em 2007, a 
50 em cada 100 mil jovens. Em 1980, essa taxa era de 
30 em cada 100 mil jovens. Segundo Jacobo, esse fe-
nômeno é exclusivo do Brasil, destoando totalmente do 
observado em outros países.

O QUE EStá POR tRáS DO FENôMENO?
indo além de um mero levantamento de números, o 

estudo foi mais a fundo e constatou que quase metade 

Campanha promovida pela CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
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dos homicídios estava relacionada à concentração de 
renda e questões sociais. Países mais desiguais têm 
os maiores índices de violência. Não à toa, em mais 
de 90% desses casos de homicídio as vítimas eram 
homens e os mais atingidos foram os negros: se em 
2002 morriam 46% mais negros do que brancos, em 
2007 a proporção cresceu para 108%, passando de 
26.915 para 30.193. Morrem proporcionalmente duas 
vezes mais negros do que brancos no Brasil. 

Em entrevista, a doutoranda Ana Vládia Holanda, 
estudiosa da base de pesquisa Marxismo e Educa-
ção, da UFRN, detalha melhor o assunto. Para ela, 
há um claro direcionamento da violência (juventude 
de 15 a 24 anos, pobre e negra) que gera o que 
chamamos de criminalização dessa juventude. inti-
mamente associada à criminalização da pobreza, é 
“a condenação antecipada de um segmento social 
por características físicas, sociais ou geográficas 
supostamente reveladoras da sua periculosidade”, 
nos explica a pesquisadora. 

A MíDiA DESEDUCA
Essa visão condenatória reflete grande parte dos 

formadores de opinião da nossa sociedade, que ao 
longo do tempo “banalizou e naturalizou a violência, 
principalmente por causa do enfoque da mídia que 
espetaculariza essa violência”. Ana Vládia lembra 
que quando um jovem de classe média comete um 
crime, a mídia faz uma cobertura especial, procura 
saber a trajetória de vida do sujeito, sua história, o 
que aconteceu pra que ele cometesse tal ato. Já 
com os de classes pobres, o mesmo não aconte-
ce. Ninguém se preocupa com as circunstâncias em 
que aquele ato aconteceu. 

Cresce com isso, o processo de retrocesso dos di-
reitos, uma vez que a intolerância está sendo institu-
cionalizada, visivelmente sentida através de apelos de 
pena de morte, de redução da maioridade penal, além 
do incremento do próprio estado nas ações penais. É 
notório que o sistema penal que temos hoje não res-
socializa efetivamente o cidadão preso. 

AçãO E OMiSSãO DO EStADO SãO 
CAUSAS DA ViOLêNCiA

Em seus estudos, Ana Vládia concluiu que, muitas 
vezes, a primeira ação do Estado na vida de um jovem 
é a repressão, já que a falta de acesso desse jovem 
aos direitos básicos proporciona sua experiência com 
a violência. Antes desse primeiro contato, muitos esta-
vam fora da escola, sem acesso à saúde, assistência 
social, ou seja, omissão total por parte do estado em 
questões básicas de dignidade humana. A estudiosa 
nos relata que em alguns casos, o jovem sequer tinha 
documento de identidade.

Reforçando a tese da ação e omissão do Estado, 
procuramos para uma entrevista o promotor da infân-
cia e juventude do Ministério Público do RN (MP-RN), 
Dr. Sasha Alves do Amaral. Ele faz uma importante 
lembrança: a de que a violência é praticada de duas 
formas. A primeira, a violência direta, atentada contra 
o físico. A outra, de uma forma incipiente, ou seja, ao 
se negar uma cobertura para família da criança e do 
adolescente, com garantias mínimas sociais, de uma 
existência digna e uma renda digna. Para ele, “fechar 
portas de vários serviços públicos ou se abrir uma 
porta com deficiência e de má qualidade (escolas que 
não funcionam com qualidade ou sem vagas) vai refle-
tir provavelmente na questão da violência”. 

A ausência de espaços públicos para os jovens 
também influencia. Quando eles existem, muitas ve-
zes não são usufruídos pelo indivíduo, em virtude de 
estarem cotidianamente, 24h por dia, sob suspeita. 
Não se pode estar nos logradouros púbicos, nas pra-
ças, o ônibus não pára pra ele. isso vai formando uma 
identidade, que muitas vezes o próprio indivíduo acre-
dita. O que a sociedade deveria combater é reforçado 
com esse comportamento.

SEM PERCEBER, ESCOLA REFORçA 
CULtURA REPRESSORA, DO 
PRECONCEitO E DE EStiGMAtiZAçãO 

A escola, que deveria ser um espaço privilegiado 
de socialização, muitas vezes reforça o processo de 
criminalização da pobreza. Estudos da pesquisadora 
da UFRN, comprovaram tratamento diferenciado das 
escolas, desde a recusa à matriculas para certos jo-
vens até condenação de comportamentos normais pra 
qualquer adolescente (como brincar em sala de aula 
ou atender ao celular) serem nomeados como típicos 
de adolescentes em conflito com a lei. Em depoimen-
tos colhidos no estudo, alguns adolescentes declara-
ram que professores sequer olhavam seus trabalhos, 
muitas vezes já aprovando o aluno por receio de que 
algo acontecesse. Já no caso dos jovens de classe 
mais alta, destacamos uma educação que banaliza 
o mal, muitas vezes moralista, dando margem a pre-
conceitos (racismo, homofobia e outros). O fenômeno 
do bullying (violência física ou psicológica) caracteriza 
bem essa educação. 

iGREJAS E ONGS OCUPAM PAPEL QUE 
DEVERiA SER DO EStADO

Em 2009 a igreja Católica, através da CNBB lan-
çou campanha contra o extermínio e a violência dos 
jovens. Um dos eixos foi a realização de uma Marcha 
contra a Violência, no final de 2010, sob a coordena-
ção do Padre iranildo Virgilio, da Pastoral da Juven-
tude do RN. Em entrevista concedida pelo padre, ele 
nos esclarece que o objetivo foi divulgar o problema 



tituição de 1988 políticas fundamentais como saúde e 
educação passaram a ser universais, além de obrigação 
por parte do poder público. Reinaugurar o estado e que-
rer que em 20 anos tudo mude, não é prudente. É neces-
sário entendermos o processo histórico, mas as cobran-
ças por celeridade devem existir. É preciso discernir o 
que é a lentidão do processo histórico e o que é falta de 
vontade política. tudo é uma questão de prioridade.

Precisamos ser capazes de unir forças - socieda-
de, igrejas, Estado, ONGs etc. Fazer um trabalho vol-
tado para a dignidade das pessoas. Mas, como último 
ator social a entrar nesse esforço conjunto, a polícia. 
Quando ela entra quer dizer que as demais forças não 
estão dando conta, não estão cumprindo seu papel. 

e envolver a sociedade, convencendo-a de que algo 
precisa ser feito. Em sua entrevista, o padre levanta 
outro elemento importante: o da cultura capitalista que 
exige o consumo desenfreado, cultura do “ter” e que 
muitas vezes leva os jovens a procurar caminhos mais 
“fáceis” de se obter coisas. Acabam se envolvendo 
com drogas, roubos, furtos e outros tipos de crimes 
que gerem lucros, já que as perspectivas são poucas, 
para a maioria desses jovens pobres. “No espaço do 
crime, muitas vezes o indivíduo se acha poderoso, 
uma espécie de líder, onde ele tem voz e vez. O mun-
do da marginalidade e do crime é atraente por isso. A 
questão econômica está totalmente ligada à questão 
da violência”, diz o padre.

Fato confirmado por Éder Brito, um dos adminis-
tradores da Casa do Bem, ONG idealizada pelo jorna-
lista Flávio Rezende e que tem como objetivo ocupar 
jovens em situação de risco com atividades culturais, 
esportivas, educativas e sociais. Éder é morador do 
bairro de Mãe Luíza há 29 anos e nos conta a luta 
que enfrenta para trabalhar e estudar pedagogia. En-
quanto isso, rapazes mais jovens que ele, envolvidos 
com o tráfico, já possuem carro e casa própria. Ou 
seja, o capitalismo selvagem em que vivemos é quem 
empurra as crianças, e mais tarde os jovens, para o 
mundo dos dividendos do tráfico. Vale destacar, tráfi-
co esse alimentado em sua grande parte, por pessoas 
importantes, como jornalistas, políticos, empresários, 
pessoas de fora da comunidade. isso é o que nos afir-
ma Éder que já viu e ouviu muitas coisas no bairro, ao 
longo desses 29 anos.

O CAMiNHO É A PREVENçãO!
Não há uma solução única para o problema da violên-

cia. investimento em políticas sociais e culturais, promo-
ção de direitos humanos, são várias as frentes de ação, 
mas, acima de tudo, as de cunho social. Evitar o contato 
do estado de forma punitiva e repressiva. Com a cons-

Ana Vládia, 
pesquisadora da UFRN

Eder Brito, voluntário 
da Casa do Bem

Casa do Bem: prova de que investir nos jovens leva ao sucesso. Mesmo sem apoio direto do governo, oferece projetos nas áreas de 
esporte, lazer e cultura. Doações: 3202-3441

Dr. Sasha Alves, 
promotor da infância e 
Juventude do MP-RN

Padre iranildo Virgílio, 
da Pastoral da 
Juventude de Natal
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04/01
DiREçãO RECÉM EMPOSSADA CONQUiStA 
PRiMEiRA VitóRiA DO ANO
Desde o final de 2009 a direção do sindicato vinha insis-
tindo para obter resposta ao requerimento administrativo 
que ingressou junto à Administração Central da UFRN, 
na tentativa de garantir a progressão por capacitação 
direta, conforme a carga horária do curso de capacita-
ção. Em janeiro, o parecer favorável do Departamento 
de Pessoal da UFRN foi homologado pelo reitor e foi a 
primeira grande vitória do ano.

19/01
SiNtESt/RN ARRECADA AJUDA APóS 
tRAGÉDiA DO HAiti 
Quem não lembra o terremoto que marcou uma das piores 
tragédias do ano, no Haiti? Nós do Sintest acreditávamos 
que em uma hora difícil como aquela, o mais importante não 
eram as ações emergenciais dos governos. E sim, as hu-
manitárias, que não esperaram reconhecimentos políticos 
ou econômicos, mas ansiavam apenas reduzir um pouco o 
sofrimento das vítimas daquele terremoto. Por isso, além 
de termos doados valores em dinheiro, incentivamos 
as doações, informando todas as maneiras de fazê-
las, através de contas de comitês formados exclusi-
vamente para ajudar e das contas da embaixada do 
Haiti no Brasil.

26/01
COORDENAçãO DE iNtEGRAçãO E POLítiCA 
SiNDiCAL DEFiNE MEtAS DO ANO 
Os coordenadores de integração e Política Sindi-
cal Ana Cristina e João Maria reuniram-se em Santa 
Cruz, juntamente com a Delegacia Sindical local para 
definir metas para 2010 e organizar a eleição da dele-
gacia. também presentes na reunião, os suplentes do 
Sintest José Dutra e  Edilene Ferreira, além do delega-
do sindical local José Niepce. A ação já no início do ano 
veio a confirmar a disposição da pasta em trabalhar para 
melhor atender as demandas dos servidores técnico-
administrativos tanto de Natal quanto do interior.

27/01
SiNtESt ENViA REPRESENtANtES AO 
FóRUM SOCiAL MUNDiAL
O Fórum aconteceu de 23 a 28 de janeiro, na cidade 
de Porto Alegre/RS. O Sintest enviou vários represen-
tantes que de dividiram entre oficinas e outras ativi-
dades do Fórum. Foram eles: Jane Suely, João Adeli-
no, Nilberto Galvão, Manoel Messias, Carlos Firmino, 
Marcos Alcântara, Geraldo Farias e Carlão.
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26/01
SiNDiCAtO PARtiCiPA DE POSSE E 
tREiNAMENtO DE NOVOS SERViDORES
A UFRN acabava de ganhar mais 134 servidores 
aprovados em concurso público. A posse ocorreu no 
auditório da Reitoria, com a presença de familiares e 
amigos, além de autoridades da UFRN e dirigentes de 
entidades representativas dos técnico-administrativos 
na universidade. No dia seguinte, iniciou-se um treina-
mento mais aprofundado, ocasião em que os novos 
servidores receberam kits do Sintest contendo todo 
nosso material impresso, desde folders e revistas, até 
o nosso último jornal. Além disso, os novatos recebe-
ram um exemplar da publicação “Um ano para ficar na 
História”, livro que conta a trajetória da entidade.

03/02
ASSEMBLEiA APROVA NOVA AçãO E 
DECiDE SOBRE CUStAS DO PROCESSO 
DAS HORAS ExtRAS
A primeira assembleia do ano tratou de questões lo-
cais, nacionais e internacionais. A pauta, aprovada 
por unanimidade, seguiu a seguinte ordem: informes 
gerais, questões jurídicas e encaminhamentos.  No 
momento jurídico, Dr. Carlos Alberto explicou o mo-
tivo principal da discussão da assembleia: o paga-
mento de custas, referentes ao processo das horas 
extras incorporadas. Por entender que a entidade 
sindical é quem deve arcar com esse custo e que 
seus sindicalizados devem ser preservados, a dire-
ção propôs pagar as custas de todos os sindicaliza-
dos. Nessa mesma assembléia também foi aprova-
do o ajuizamento de ação referente ao pagamento 
indevido de PSS sobre 1/3 de férias. 

05/02
DiREçãO DO SiNDiCAtO SE REúNE COM 
REitOR EM PRiMEiRA AUDiêNCiA DO ANO
Mal o reitor ivonildo Rêgo retornou de suas férias, a 
direção do Sintest tratou de marcar audiência com o 
mesmo. Foi no gabinete do próprio reitor, com a pre-
sença de doze diretores. O objetivo principal foi tratar 
das liberações de diretores. 

18/02
SiNtESt/RN PROMOVE CURSO DE 
FORMAçãO POLítiCA EM JUNDiAí
Cerca de 40 pessoas se reuniram no Auditório da Es-
cola Agrícola de Jundiaí para participar do i Curso de 
Formação Política do Sintest, sendo 21 diretores e 19 
de base. O curso durou dois dias e teve palestras so-
bre história do sindicalismo, dívida pública, aposen-
tadoria, movimentos sociais e outros temas voltados 
para formação.
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01/03
SiNDiCAtO COBRA AtitUDE DE REitOR DA 
UFERSA SOBRE REENQUADRAMENtO DE 
APOSENtADOS
Um grupo de diretores do Sintest esteve na cidade de 
Mossoró, em visita à base da Ufersa - Universidade 
Federal Rural do Semi-árido. O objetivo principal foi 
a mobilização para uma assembleia geral. Fruto de 
decisão da referida assembleia, uma comissão acom-
panhou os diretores do sindicato até o gabinete do 
Reitor daquela instituição. A visita surpresa acabou 
forçando uma audiência com o reitor, Josivan Barbo-
sa. Naquele  momento foi cobrado seu posicionamen-
to sobre a inclusão em pauta no Consuni do pedido 
de reenquadramento de aposentados que estavam no 
último nível da tabela antes do PCCtAE.

04/03
SiNtESt/RN PARtiCiPA DE PROtEStO DE 
EStUDANtES CONtRA FECHAMENtO DO RU
O SiNtESt/RN esteve presente no ato, apoiando a justa 
reivindicação dos estudantes, por entender a importân-
cia da participação do segmento estudantil nas lutas da 
comunidade universitária. No final de 2009, a SAE - Se-
cretaria de Assuntos Estudantis fazia circular documento 
informando que o Restaurante Universitário do campus 
central paralisaria suas atividades de janeiro a julho de 
2010. O motivo seriam obras de ampliação e reforma do 
RU. O comunicado dizia também que os beneficiários 
de bolsa alimentação receberiam o valor corresponden-
te à bolsa em espécie e os residentes universitários re-
ceberiam refeições através do Restaurante do Hospital 
Universitário Onofre Lopes - HUOL. No entanto, isso não 
aconteceu de fato e milhares de estudantes ficaram desas-
sistidos no tocante à alimentação. 

10/03
CONQUiStA NA JUStiçA GARANtE 
DiREitO A APOSENtADORiA ESPECiAL
A direção do sindicato ajuizou em 2009 Mandado de 
injunção (Mi) requerendo o direito de contagem de 
tempo especial aos servidores da UFRN e UFERSA, 
uma vez que havia falta de regulamentação desse 
tema no serviço público. O Mandado de injunção foi o 
dispositivo jurídico usado para que o Supremo decla-
rasse omissão legislativa do Governo no caso.

O nosso Mandado garantiu o direito de utilizarmos a 
Lei do Regime Geral como demais normas de aposen-
tação já existentes dos servidores públicos para suprir 
essa lacuna. O ganho foi apenas para sindicalizados. 
Na prática, isso gerou para muitos ativos a condição 
de se aposentar e, no caso dos aposentados, a revi-
são de suas aposentadorias.
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18/03
ASSEMBLEiA EM SANtA CRUZ ELEGE 
NOVA DELEGACiA SiNDiCAL
Conforme previa o edital das eleições para nova repre-
sentação da delegacia sindical da base de Santa Cruz, 
as chapas concorrentes deveriam protocolar seus res-
pectivos registros, observando os preceitos estatutá-
rios, no período de 24 de fevereiro a 10 de março de 
2010. Encerrado o prazo, apenas uma chapa se ins-
creveu, o que gerou uma votação por aclamação, em 
assembleia local convocada para esse fim. Formando 
a chapa “iNtERiOR iNtEGRANDO A LUtA”, foram 
eleitos os seguintes servidores: Mariza Pereira dos 
Santos, como Coordenadora Setorial Geral; Edilene 
Ferreira de Oliveira Dério, Coordenadora de Finanças; 
Maria José Amâncio da Silva, Coordenadora de Ad-
ministração e Patrimônio; José tarcisio Cassiano da 
Silva , 1º Suplente; e Rita de Cássia Dantas de Araujo, 
2º Suplente.

20/03
ENCONtRO DE APOSENtADOS E 
PENSiONiStAS LOtA AUDitóRiO DA 
ESCOLA DE ENFERMAGEM
O i Encontro do ano dos Aposentados e Pensionistas da 
UFRN e UFERSA aconteceu em clima de alegria e, para 
alguns, em clima de muita fé. Coincidência ou não, no 
dia 19 de março, data dedicada à São José, a chuva caiu 
como esperavam muitos nordestinos. Com lotação má-
xima e cadeiras extras, o auditório da Escola de Enfer-
magem foi o cenário do encontro. Aposentados e pen-
sionistas de toda base do Rio Grande do Norte puderam 
se atualizar sobre assuntos administrativos e jurídicos. 
Porém, o encontro não foi só informação, mas também 
confraternização. Ao início da atividade todos compar-
tilharam de um café da manhã e, ao final do encontro, 
aqueles que se interessaram se confraternizaram em um 
almoço, ambos oferecidos pelo sindicato.

29/03
SiNtESt APóiA PROtEStO DE 
EStUDANtES DURANtE iNAUGURAçãO DE 
LABORAtóRiO EM SANtA CRUZ
Atendendo ao convite feito pela Reitoria e pela direção 
do Hospital Universitário Ana Bezerra, representantes da 
direção do Sintest participaram da cerimônia de inaugu-
ração do laboratório de análises clínicas do HUAB. Mas, 
o que parecia ser uma atividade comum, transformou-se 
em uma grande mobilização de alunos. O motivo: críti-
cas à expansão sem qualidade! Ao chegar ao local do 
evento, o sindicato se uniu aos estudantes da FACiSA/
UFRN (Faculdade de Ciências da Saúde do trairi) que 
protestavam na praça localizada em frente ao HUAB 
com vários cartazes feitos em cartolina.
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01/04
SiNtESt/RN SOLiCitA AO DAP ExECUçãO 
DO MANDADO DE iNJUNçãO 1533
Através de ofício, o sindicato requereu ao DAP a 
execução do mandado de injunção 1533 que ga-
rantia o direito a contagem de tempo especial para 
aqueles servidores que trabalham ou trabalharam 
recebendo adicional de insalubridade, periculosida-
de ou risco de vida. 

15/04
MARCHA EM BRASíLiA CONtRA 
CONGELAMENtO DE: SiNtESt EStAVA Lá!
O Sintest participou da Marcha Unificada contra o PLP 
549/09, projeto de lei complementar que determinava 
limitações nas despesas com pessoal até 2019. Um ôni-
bus saiu de Natal no dia 13 pela manhã, chegando a Bra-
sília no dia da Marcha (15) e retornando no mesmo dia 
para sua origem, com chegada dois dias depois.

16/04
DiREçãO FELiCitA NOVOS SERViDORES DA 
ESCOLA AGRíCOLA DE JUNDiAí 
O Sintest foi até a Escola Agrícola de Jundiaí para co-
nhecer e felicitar os novos servidores aprovados em 
concurso público. A atividade contou com a distribui-
ção de cartilhas, livros do Sintest e revistas. 

16/04
SiNtESt/RN REALiZA ii ENCONtRO DE 
APOSENtADOS E PENSiONiStAS DA UFRN 
E UFERSA
Em clima de muita descontração, aposentados e pen-
sionistas se reuniram no auditório da Reitoria para o ii 
Encontro de Aposentados e Pensionistas da UFRN e 
UFERSA.A programação contou com palestras sobre 
auto-estima na terceira idade, preconceito, depressão e 
postura corporal, além de uma apresentação musical da 
banda instrumental da Escola de Música da UFRN. 

19/04
DELEGACiA SiNDiCAL DE MOSSORó PEDE 
ExECUçãO DO Mi DA APOSENtADORiA 
ESPECiAL
igualmente a medida tomada pela direção do SiN-
tESt/RN em Natal, na UFRN, a coordenação ge-
ral da delegacia sindical de Mossoró fez visita ao 
DAP daquela universidade e solicitou a execução 
do Mi 1533. 
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30/04
DiREçãO FAZ ViSitA SURPRESA AO HUOL 
PARA APURAR DENúNCiAS
A visita de dois representantes do SiNtESt/RN ao 
Hospital Onofre Lopes (HUOL) foi motivada pelas 
informações enviadas ao sindicato, relacionadas a 
problemas no setor de nutrição. Não tão inespera-
damente, a visita acabou se tornando uma peregri-
nação por outros setores do hospital, em atenção 
aos pedidos dos próprios servidores. 

30/04
PROJEtO DO MEStRADO PROFiSSiONAL 
EM GEStãO PúBLiCA É ENCAMiNHADO à 
CAPES
Graças a luta do SiNtESt/RN foram destinadas 
dez vagas na turma exclusivamente para técnico-
adminstrativos. A proposta inicial da PPG era de 
apenas cinco vagas.

01/05
ENtiDADES SE UNEM EM PROGRAMAçãO DO 
1º DE MAiO
O 1º de maio foi realizado com um série de atividades, 
ao longo de três dias, em homenagem aos 124 anos 
de lutas dos trabalhadores (1824-2010). As lutas prin-
cipais foram: defesa do aumento geral dos salários e 
pela redução da jornada de trabalho, sem redução de 
salário e direitos

15/05
SiNtESt/RN CONStAtA DESCASO 
DE GOVERNANtES EM COMUNiDADE 
CARENtE DE FELiPE CAMARãO
Através de seus diretores fez uma visita à comunida-
de que vivia às margens da Av. Capitão Mor Gouveia, 
próximo ao km 06 em Felipe Camarão. A entidade se 
colocou à disposição para ajuda-los com vistas a re-
solver o problema habitacional. 

18/05
ESQUECER É PERMitiDO, LEMBRAR É 
COMBAtER!
No dia nacional de combate ao abuso e exploração 
sexual de crianças e adolescentes, o SiNtESt/RN 
chamou atenção para esse problema social. Dispo-
nibilizou em seu site uma entrevista com o vereador 
de São Paulo,  Carlos Bezerra Júnior, um dos grandes 
defensores nacionais do combate à violência sexu-
al de crianças e adolescentes. 



 01/05
ENtiDADES SE UNEM EM PROGRAMAçãO DO 
1º DE MAiO

No 1º de maio combativo, classista, internaciona-
lista e socialista foi realizado com um série de ativida-
des, ao longo de três dias, em homenagem aos 124 
anos de lutas dos trabalhadores (1824-2010). As lutas 
principais foram: defesa do aumento geral dos salários 
e pela redução da jornada de trabalho, sem redução 
de salário e direitos

15/05
SiNtESt/RN CONStAtA DESCASO 
DE GOVERNANtES EM COMUNiDADE 
CARENtE DE FELiPE CAMARãO

Em uma iniciativa inovadora, o sindicato começou 
um trabalho em comunidades desfavorecidas, no sen-
tido de dar apoio, mostrando a força que todo cida-
dão tem em lutar por seus direitos. Através de seus 
diretores, fez uma visita à comunidade que vivia às 
margens da Av. Capitão Mor Gouveia, próximo ao km 
06 em Felipe Camarão. Centenas de pessoas, dentre 
a sua maioria, mulheres e crianças, viviam ali em con-
dições sub-humanas, em frágeis barracos construídos 
no meio da lama e do lixo.

O SiNtESt/RN se colocou à disposição da comu-
nidade para apoiar atividades de pressão política junto 
às instâncias governamentais com vistas a resolver o 
problema habitacional. Para confraternizar, após o en-
contro ofereceu à comunidade um almoço: feijoada e 
refrigerante.

18/05
ESQUECER É PERMitiDO, LEMBRAR É 
COMBAtER!

No dia nacional de combate ao abuso e explora-
ção sexual de crianças e adolescentes, o SiNtESt/
RN chamou atenção para esse problema social grave 
que só cresce a cada dia. Disponibilizou em seu site 
uma entrevista com o vereador de São Paulo,  Carlos 
Bezerra Júnior,  um dos grandes defensores nacionais 
do combate à violência sexual de crianças e adoles-
centes. A oportunidade da conversa se deu durante o 
Seminário Nacional “Exploração Sexual contra Crian-
ças e Adolescentes e outros contextos de violências”, 
realizado no final de março em Natal. 
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19/05
GREVE DO MiNiStÉRiO DO tRABALHO E 
EMPREGO RECEBE APOiO DO SiNtESt/RN
O SiNtESt/RN apoiou a categoria, durante ato público 
realizado em frente à SRtE da Ribeira. Entre as princi-
pais reivindicações dos servidores estavam: plano de 
cargos e carreira, contratação de servidores, melhores 
condições de trabalho, nova tabela salarial e a redução 
da jornada de trabalho de 40 para 30 horas.

20/05
SiNDiCAtO DENUNCiA PRátiCA DE 
ABUSO DE PODER, AGRESSãO MORAL E 
AUtORitARiSMO NA SEDiS
Em sessão do Conselho de Administração da UFRN 
(CONSAD) os conselheiros Sandro Pimentel e Vânia 
Machado denunciaram a prática de abuso de poder, 
agressão moral e autoritarismo a vários servidores lo-
tados na Secretaria de Educação à Distância (SEDiS/
UFRN). Na ocasião, a coordenação do sindicato solici-
tou abertura de um processo de sindicância para apu-
rar os abusos contra os servidores sindicalizados e o 
afastamento imediato do agressor que era contratado 
da FUNPEC.

01/06
xiii CONSiNtESt tEVE COBERtURA 
ESPECiAL
Visando oferecer um evento de qualidade para o servidor 
técnico-administrativo da UFRN e UFERSA, aconteceu o 
xiii CONSiNtESt-2010 com o tema: ‘técnico-administrati-
vos na luta frente às investidas do capitalismo’.

09/06
SiNtESt/RN PRESENtEiA COMUNiDADE 
tERAPêUtiCA DE DEPENDENtES 
QUíMiCOS COM ANtENA PARABóLiCA
A iniciativa foi fruto de do xiii CONSiNtESt e surgiu 
por intermédio do Prof. Stênio Barros, um dos pales-
trantes do congresso. A visita só reforçou a prática da 
gestão atual de ultrapassar os muros da universidade 
e inserir-se no contexto mais geral da sociedade. 

16/06
DELEGACiA SiNDiCAL DE MOSSORó 
tOMA POSSE
A chapa “UFERSA iNtEGRANDO A LUtA” eleita 
em 18/05 tomou posse no auditório do Centro de 
Convivência da UFERSA e o SiNtESt/RN partici-
pou da festa. 



19/05
GREVE DO MiNiStÉRiO DO tRABALHO E 
EMPREGO RECEBE APOiO DO SiNtESt/RN

Nesse dia, os servidores federais do Ministério do 
trabalho e Emprego no Rio Grande do Norte entravam 
em greve por tempo indeterminado. O SiNtESt/RN 
esteve lá apoiando a categoria, durante ato público 
realizado em frente à SRtE da Ribeira. 

Entre as principais reivindicações dos servidores 
estavam: plano de cargos e carreira, contratação de 
servidores, melhores condições de trabalho, nova 
tabela salarial e a redução da jornada de trabalho 
de 40 para 30 horas.

20/05
SiNDiCAtO DENUNCiA PRátiCA DE 
ABUSO DE PODER, AGRESSãO MORAL E 
AUtORitARiSMO NA SEDiS

Em sessão do Conselho de Administração da UFRN 
(CONSAD) os conselheiros Sandro Pimentel e Vânia 
Machado, representantes e coordenadores gerais do 
SiNtESt/RN, denunciaram a prática de abuso de po-
der, agressão moral e autoritarismo a vários servidores 
lotados na Secretaria de Educação à Distância (SEDiS/
UFRN). A iniciativa da denúncia se deu após os servido-
res que vinham sofrendo com o problema terem procu-
rado o sindicato e revelado os acontecimentos.

Na ocasião, a coordenação do sindicato solicitou 
abertura de um processo de sindicância para apurar 
os abusos contra os servidores sindicalizados e o 
afastamento imediato do agressor que era contratado 
da FUNPEC. 

24/05
EQUiPE DO PORtAL NOMiNUtO.COM 
ViSitA O SiNtESt/RN E ELOGiA SUA 
COMUNiCAçãO

A equipe do portal de notícias Nominuto.com reali-
zou uma visita ao SiNtESt/RN a fim de conhecer me-
lhor a comunicação do sindicato e trocar experiências. 
Representando o portal estiveram presentes Diógenes 
Dantas, Editor Geral do portal, Delma Lopes, Coorde-
nadora Geral e Danilo Dantas, arte finalista.

Aos visitantes foram distribuídas publicações do 
sindicato - o livro sobre a história do sindicato “Um 
ano para ficar na história”, exemplares do jornal e da 
cartilha de orçamento doméstico.
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18/06
CAtEGORiA APROVA MOçãO DE 
SOLiDARiEDADE à DiRiGENtE DO SiNtESt/RN 
AMEAçADO DE MORtE 
Na plenária da Fasubra do mês de junho, o assunto foi 
levado ao conhecimento da base das iFEs e a catego-
ria decidiu tornar pública uma moção de solidariedade 
ao companheiro de luta, orientando que as entidades 
de base fizessem o mesmo. O SiNtESt/RN, em as-
sembleia realizada no dia 18 de junho, reforçou seu 
reconhecimento ao trabalho do líder sindical e tornou 
público também, seu apoio à Sandro Pimentel.

25/06
SiNtESt PROMOVE AtO PúBLiCO CONtRA 
O ASSÉDiO MORAL 
O ato público realizado em frente à Funpec mobilizou 
não somente trabalhadores, mas também a imprensa. 
O sindicato incentivou aos servidores que não tivessem 
medo de fazer denúncias. 

25/06
iii ENCONtRO DE APOSENtADOS E 
PENSiONiStAS ACONtECE EM SANtA 
CRUZ EM CLiMA DE FORRó
Em um dia repleto de atividades, aposentados e pen-
sionistas da UFRN e UFERSA protestaram, torceram 
e dançaram durante o ‘iii Encontro de aposentados e 
pensionistas’ realizado em Santa Cruz. 

12/07
SAi RESULtADO DA ELEiçãO DOS 
COLEGiADOS SUPERiORES
No dia 02 de julho os servidores ativos da UFRN ele-
geram os novos membros dos Colegiados Superiores. 
Os aposentados auxiliaram o processo de votação 
como mesários em urnas fixas e móveis.

15/07
SiNtESt/RN PARtiCiPA DE MOBiLiZAçãO 
CONtRA PRiVAtiZAçãO DA CAERN
Com o objetivo de informar a população sobre a tenta-
tiva da Prefeitura de privatizar o saneamento do Natal, 
foi realizada uma mobilização em frente ao Escritório 
Central da CAERN ao lado do Hospital Walfredo Gur-
gel. O ato foi uma das ações da Frente de Defesa do 
Saneamento Público do Natal. 
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21/07
AtO PúBLiCO DENUNCiA DESCASO COM A 
EDUCAçãO PúBLiCA
Depois de receber várias denúncias de pais, corpo do-
cente e alunos da Escola Estadual Ana Júlia de Carva-
lho Mousinho, no Parque dos Coqueiros, o SiNtESt/
RN participou de um ato público contra o descaso 
com a educação pública.

25/07
xVi CiENtEC CONtA COM EStANDE DO 
SiNtESt/RN
O SiNtESt/RN participou do grande evento através 
de um estande repleto de atrações. Essa participação 
foi mais uma oportunidade do SiNtESt/RN ultrapas-
sar os “muros” da universidade mantendo um contato 
direto com o público em geral.

26/07
DESCASO DA DiREçãO DA CiENtEC 
PREJUDiCA MONtAGEM DO EStANDE DO 
SiNtESt/RN
Apesar de todo o esforço e organização do SiNtESt/
RN para proporcionar à sua base e aos visitantes da 
xVi Cientec um estande de alta qualidade, no primeiro 
dia da feira, o que vimos foram materiais jogados e 
empilhados, aguardando um local para montagem. O 
motivo: a direção da feira cedeu o estande da entida-
de para que uma escola particular o ocupasse, sem 
qualquer aviso prévio.

29/07
AtRAçõES CULtURAiS AtRAEM GRANDE 
PúBLiCO AO EStANDE DO SiNtESt/RN
Durantes as noites da feira, o SiNtESt/RN promoveu 
várias atividades culturais em seu estande, que contou 
com artistas locais, como “Manué Beradeiro”, Raul do 
Mamulengo, Paulo Varela, além de apresentações de 
dança e poesia.

05/08
NOVOS DiREtORES DA DELEGACiA SiNDiCAL 
DO CERES tOMAM POSSE
Em assembleia realizada no final de julho (20), os 
servidores de Caicó e Currais Novos elegeram por 
aclamação a chapa “UNiDADE NA LUtA” para dirigir 
a Delegacia Sindical do CERES, triênio 2010-2013. 
Seguindo o trâmite desse processo, tomaram posse 
nesse dia 05 os servidores eleitos. 
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05/08
SiNtESt/RN PARtiCiPA DE RECEPçãO A 
CALOUROS DA UFRN
Durante o evento foram distribuídos corpo a corpo o 
folder sobre a importância do movimento estudantil 
para a sociedade, como mais uma iniciativa do projeto 
“Sindicato Cidadão”.

12/08
SiNDiCAtO CiDADãO EM DEFESA DE UM 
NOVO COMPLExO DE LAZER PARA CiDADE 
ESPERANçA
Solidarizando-se mais uma vez aos temas que afligem 
a sociedade de um modo geral, o SiNtESt/RN engros-
sou as fileiras do plenário da Câmara Municipal do Natal, 
na audiência pública chamada pela Frente Parlamentar 
de Esporte, Cultura e Lazer. O tema foi mais uma vez a 
construção da UPA de Cidade Esperança. 

14/08
SiNtESt PARtiCiPA DE MOStRA DE 
CONHECiMENtO EM ESCOLA EStADUAL
Na ocasião, o SiNtESt/RN levou o projeto “Sindi-
cato Cidadão” para a escola estadual Ana Júlia, lo-
calizada no Parque dos Coqueiros e participou ati-
vamente da 1ª Mostra de Conhecimento do Ensino 
Médio Noturno. 

23/08
CASO SEDiS: FUNPEC DEMitE ENVOLViDO 
EM DENúNCiAS DE ABUSO DE PODER
Amplamente divulgado em nossas mídias, o caso da 
Sedis/UFRN chegava ao fim. Depois de denúncias de 
prática de abuso de poder contra servidores lotados 
na Secretaria e após a ação do SiNtESt/RN em várias 
instâncias, o principal envolvido no problema foi demi-
tido pela Funpec. 

06/09
PLEBiSCitO PELO LiMitE DA PROPRiEDADE DE 
tERRA tEM CONtRiBUiçãO DO SiNtESt
O SiNtESt/RN foi um dos pontos de apoio e quem 
quis votar pode fazê-lo, aqui mesmo em nossa sede. 

16/09
SiNtESt/RN APOiA GREVE DOS 
tÉCNiCO-ADMiNiStRAtiVOS DA UNB 
A greve dos técnico-administrativos da UnB seguia 
para o sexto mês. O SiNtESt/RN também esteve lá, 
com apoio não só político, mas presencial. inclusive, 
quando a greve atingiu seu grau maior de dramatici-
dade e radicalidade com a entrada em greve de fome 
de um dos servidores.
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16/09
LUtA DE PROFiSSiONAiS DE ENFERMAGEM 
PELA PARiDADE EM CONSELHOS GANHA 
APOiO DA ENtiDADE
Natal sediou nos dias 15 a 18 de setembro o 13º Con-
gresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, reu-
nindo mais de 8000 pessoas. O SiNtESt/RN esteve 
representado no evento por sua Coordenadora Geral, 
Vânia Machado que também é profissional da enfer-
magem. A ocasião se tornou ideal para a disseminação 
da campanha “Mudança no Código Eleitoral do sistema 
Cofen/Coren Já”. 

18/10
SiNtESt/RN OFERECE CURSO 
PREPARAtóRiO PARA CONCURSO DA UFRN
O SiNtESt/RN viabilizou gratuitamente um cursinho 
preparatório para o Concurso de Assistente Adminis-
trativo da UFRN. O curso preparatório foi oferecido 
para os servidores sindicalizados e seus dependentes 
diretos. Ao todo foram 120 vagas. 

15/10
LUtA CONtRA A PRiVAtiZAçãO DA SAúDE 
NA PAUtA DO SiNDiCAtO
O SiNtESt/RN participou de ato público contra a pri-
vatização dos serviços de saúde pela prefeitura de Na-
tal. O ato aconteceu no posto de saúde do Conjunto 
Potengi, na Avenida itapetinga, zona norte de Natal.

21/10
DEBAtE ENtRE CANDiDAtAS à REitORiA 
FORtALECE DEMOCRACiA NA UFRN
Mais uma vez o SiNtESt/RN saiu na vanguarda e 
promoveu seu 1° Debate entre Candidatas à Rei-
toria da UFRN. Em quase 20 anos de história, essa 
foi a primeira vez que o sindicato realizou uma ativi-
dade como esta. técnico-administrativos, alunos e 
docentes lotaram o auditório da BCZMque precisou 
receber reforço de mais 50 cadeiras. O debate foi 
promovido em parceria com o portal de notícias No-
minuto.com, tendo como mediador o jornalista Dió-
genes Dantas. E apesar de aberto para toda comu-
nidade universitária, deu ênfase aos temas ligados 
aos técnico-administrativos da UFRN. Suas regras 
foram acertadas após uma longa discussão entre os 
representantes das candidaturas e o SiNtESt/RN. A 
elegância e o respeito das candidatas Ângela Paiva 
e Arlete Duarte dominaram toda a discussão, resul-
tando em um debate de nível elevado. Em entrevis-
tas com as candidatas, ao término do debate, as 
avaliações de ambas foram muito positivas.
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22/10
APH COMPLEtA UM ANO E SiNtESt/RN 
COBRA ExPOSiçãO DE ESCALAS
Nesse dia, o SiNtESt/RN se reuniu com a direção 
geral do HUOL para fazer algumas reivindicações, 
dentre elas, uma bem antiga: a exposição da esca-
la da APH em todos os setores do hospital. Desde 
sua criação, o SiNtESt/RN atuou, juntamente com 
a FASUBRA, para que os problemas criados pela 
APH fossem resolvidos da melhor forma possível. 
A reivindicação da exposição da escala em todos 
os setores do hospital era um dos problemas a ser 
resolvidos. Por isso, o sindicato pediu a exposição 
da escala, inclusive na internet, exigindo apenas o 
que estava previsto na lei do APH. 

27/10
DELEGACiA SiNDiCAL DE MOSSORó 
AMPLiA ExPEDiENtE
A contratação de uma nova funcionária para a Dele-
gacia Sindical de Mossoró permitiu um importante be-
neficio aos sindicalizados da UFERSA: a abertura da 
sede nos dois expedientes. Antes, a sede só abria no 
período da tarde, em função de sua antiga funcionária 
não poder acumular dois horários. Quando o SiNtESt/
RN decidiu ampliar o expediente, e na impossibilidade 
da antiga funcionária assumir a nova responsabilida-
de, foi necessário outro processo de seleção. Seguin-
do os preceitos da profissionalização, mais uma vez a 
empresa MRH foi contratada para auxiliar na escolha 
da nova funcionária. 

05/11
SiNtESt/RN APóiA CAMPANHA 
JORNALiStAS DO RN EM LUtO
Um gari no estado do RN chega a receber R$1000,00 
de salário mensal. Um motorista de ônibus, R$ 1200,00. 
Um jornalista do Rio Grande do Norte, R$ 900,00. 
Esse valor fez a categoria do RN ser a “campeã” no 
menor piso salarial do país. Para ir contra essa realida-
de, os profissionais da área se mobilizaram no mundo 
real e virtual, já que o momento foi determinante para 
mudanças: período de rodada de negociações com 
os patrões. O SiNtESt/RN aprovou apoio político e 
financeiro à luta pela valorização dos profissionais de 
comunicação, o que já é prática da entidade com sua 
equipe de comunicação que é valorizada em todos os 
âmbitos das relações de trabalho, inclusive no quesito 
remuneração.
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09/11
BASE DO SiNtESt/RN ELEGE CiNCO 
NOVOS DiREtORES
Por motivo de força maior, alguns dos dirigentes da ges-
tão pediram afastamento definitivo de seus cargos, to-
talizando cinco vacâncias na direção da entidade. Por 
isso, a direção convocou eleição para o preenchimento 
dessas vagas. Em assembleia específica, os técnico-
administrativos da UFRN elegeram chapa única, seguin-
do rigorosamente as exigências do estatuto. O plenário 
conduziu os novos dirigentes a vagas nas pastas de 
Comunicação, Aposentados e Pensionistas, Educação 
e Formação Sindical, Administração e Patrimônio, além 
de uma suplência. Os novos diretores foram declarados 
empossados minutos após a divulgação oficial da elei-
ção que transcorreu de forma tranquila.

09/11
SiNtESt APOiA LUtA DOS MORADORES DE 
CEARá MiRiM
A população da cidade lutava para ir contra o caos ins-
talado na cidade, nunca antes visto na história: prefeitu-
ra sem secretários e ausência de diretores em escolas, 
postos de saúde, hospitais e outros órgãos essenciais 
para a administração pública. A cidade tomada por lixos, 
péssimas condições de saúde, alto índice de analfabe-
tismo, sem banda de música, sem estímulo à cultura lo-
cal, praças abandonadas e altíssimos débitos da prefei-
tura. Por isso, em reunião extraordinária realizada após a 
assembleia do dia 09/11, inclusive com os membros da 
nova direção, o SiNtESt/RN resolveu ajudar a luta do 
Fórum Municipal em Defesa de Ceará Mirim, com apoio 
logístico e político, culminando na realização de um ato 
público na cidade. 

24/11
DiREtORES DO SiNtESt/RN PARtiCiPAM 
DE CURSO NO RJ
O curso foi promovido pelo Núcleo Piratininga de Co-
municação (NPC) e aconteceu na cidade do Rio de 
Janeiro, de 24 a 28 de novembro. Participaram do cur-
so a coordenadora geral, Vânia Machado, o coordena-
dor de comunicação, Edson Lima e a jornalista da enti-
dade, Livia Cavalcanti. Com o tema “O poder da mídia 
no século 21”, em cindo dias de intensas atividades, 
cerca de 250 participantes de todo o Brasil debate-
ram sobre a hegemonia dos EUA; o controle da mídia; 
violência e criminalização dos movimentos sociais e 
da probreza; cultura africana, da América Latina e do 
Brasil; futuro do jornal impresso; comunicação digital; 
tV pública; mídia e eleições; comunicação popular e 
sindical; e outros. O último dia de curso foi encerrado 
com a exibição do filme “Ao sul da fronteira”, no Cine 
Odeon, localizado na Cinelândia.
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07/12
SiNtESt/RN ACOMPANHA GREVE DOS 
tÉCNiCOS DA MAtERNiDADE LEiDE 
MORAES
Os técnicos em enfermagem da maternidade muni-
cipal Leide Moraes entram em greve pelo pagamen-
to de todas as gratificações em atraso, após sete 
acordos descumpridos. Em audiência conciliatória, 
presentes também os diretores do SiNtESt/RN, Vâ-
nia Machado e Marcos Aurélio Marques. O acom-
panhamento da nossa entidade à greve e o apoio 
político à categoria foi aprovado em assembleia re-
alizada no dia 06 de dezembro.

11/12
FóRUM DEBAtE A SAúDE PúBLiCA E OS 
PROCESSOS DE PRiVAtiZAçãO DO SEtOR
Sob o pretexto de trazer melhorias para a área da saú-
de, os gestores oferecem a privatização como única 
saída para o fim do sucateamento do SUS. Com o in-
tuito de debater o problema, foi realizado no dia 11 
de dezembro, no auditório do iFRN, um seminário do 
Fórum Estadual em Defesa dos Serviços Públicos e 
Contra as Privatizações. O evento contou com a par-
ticipação do SiNtESt/RN, que é um dos apoiadores 
do movimento.

16/12
DiREçãO PASSA POR REMANEJAMENtO
As mudanças refletiram a política adotada pela gestão 
atual de formar novos quadros, capacitados em todas 
as áreas de atuação do sindicato. Com as mudanças, 
pela primeira vez em sete anos, o até então coordena-
dor geral Sandro Pimentel, sai do comando que fazia 
ao lado de Vânia Machado, passando para a pasta de 
Formação Política. Assumindo o posto de geral, João 
Maria dos Santos, ex-diretor de integração Sindical. 
Outras duas alterações foram feitas: no financeiro, 
com a entrada de Marcos Aurélio Marques no lugar 
de Luciano Hister; e na formação, com a chegada de 
João Adelino.

17/12
FEStAS DE CONFRAtERNiZAçãO NAtALiNA
Como é prática da entidade nos últimos anos, a reali-
zação da festa de Natal do Campus Central foi grande 
sucesso de público. A distribuição dos prêmios, entre 
eles três motocicletas, foi o auge da festa. A base do 
interior também não ficou de fora! Mossoró, Caicó, 
Santa Cruz e Nova Cruz também tiveram suas con-
fraternizações. O SiNtESt/RN esteve em todas elas, 
presenteando e reconhecendo a importâncias dos 
nossos maiores parceiros: você, sindicalizado.



30

Muito além de uma visão minimalista, a cultura deve 
ser entendida como um conjunto formado por nossos 
atos, do que vivemos, a forma como nos organizamos, 
como nos vestimos etc. A cultura está em tudo, mas 
nem tudo é cultura! Essa distinção é importante para 
diferenciarmos uma realidade onde cada vez mais se 
usa a cultura para se manter o controle das massas. É 
preciso entender onde estão os limites e as especifici-
dades dessa área.

A tV, por exemplo, oferece modelos de entreteni-
mento rebaixados, muitas vezes maléficos à formação 
cultural das pessoas. Além disso, suas programações 
acabam promovendo a substituição da literatura, do 
gosto pela música diversificada, enfim, de outros mo-
dos de cultura, por apenas uma tela dentro de quatro 
paredes. Por que se gastar tempo e dinheiro lendo 
histórias, se há cinco novelas por dia que me contam 
histórias em meia hora? “A tV é um meio maravilhoso 
para disseminar e trabalhar novas formas de arte, fa-

“O problema da cultura é cultural”
As escolas não formam pessoas críticas, a tV vende produtos culturais rebaixados, as rádios tocam músicas 

dependendo do quanto se paga, grande parte dos gestores não são qualificados e a cultura acaba ficando 

num âmbito do supérfluo, da alegoria. A cultura, e especificamente a arte dentro das produções culturais, é 

vista como a cereja do bolo – que só existe para enfeitar e, que se faltar, não fará diferença.

zer com que a cultura consiga chegar a outros lugares. 
Mas infelizmente ela tem sido usada para defender o 
direito e construir o patrimônio de um segmento, de 
grupos pequenos que ficam cada vez mais ricos”, de-
sabafa o ator, diretor e dramaturgo natalense Henri-
que Fontes. Esse mau uso da tV vem sendo refletido 
na medida em que cada vez mais pessoas seguem o 
mesmo tipo de comportamento. Não é demais regis-
trar que esse fenômeno acontece também em outros 
instrumentos, como a rádio, por exemplo, apesar de 
ser mais latente no campo da mídia televisiva.

E A iGNORÂNCiA DAS PESSOAS GERA 
PROBLEMAS

A dificuldade fundamental é de entendimento. As 
pessoas sequer sabem os benefícios da cultura e o 
lugar que ela deveria ocupar de fato na sociedade. Se-
quer conhecem a produção artística do seu estado. 
isso reflete inclusive na formação dos próprios gesto-
res culturais, que muitas vezes chegam aos cargos por 

texto e Foto Livia Cavalcanti

Público no Primeiro Ato do espetáculo the Baixo de Natal
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indicação e não por qualificação profissional na área, 
estando eles sujeitos à mesma ignorância do resto da 
sociedade. É essa falta de conhecimento coletivo que 
gera as maiores dificuldades pelas quais passam nos-
sos artistas locais.

A ausência de políticas públicas voltadas para área 
das artes é um dos principais problemas enfrentados. 
Henrique Fontes, que também é diretor artístico da 
Casa da Ribeira - organismo independente que pro-
move cultura em Natal - nos detalha a prática dos 
governos atuais. “Há um tempo que os artistas en-
tendem que a política pública para cultura, especifi-
camente para as artes, está muito longe dos artistas. 
Hoje existe apenas uma política pautada por eventos, 
ou seja, os administradores públicos são produtores 
de megaeventos e acabam achando isso contribuição 
cultural”, diz Henrique. Ele completa concordando que 
“os eventos são bem-vindos, mas não podem ser a 
única forma de política cultural, já que não é algo que 
deixa grandes conseqüências. Eles podem ser propa-
gadores e divulgadores do que é feito aqui, mas não 
garantem ser a representação de fato dos artistas”. 

Mas, nem tudo é só culpa dos governos e da dese-
ducação da sociedade. Os artistas também fazem o seu 
mea-culpa, responsabilizando-se pela desarticulação da 
categoria que, de uma forma muito passiva espera que 
as coisas cheguem até si. Não propõem e não dialogam 
a política pública em conjunto. Além disso, as próprias 
disputas internas e o isolamento entre os diferentes ra-
mos da arte, também pesam nesse contexto. Músicos 
que só lutam pela música, atores que só lutam pelo tea-
tro, bailarinos que só lutam pela dança.

É Aí QUE SURGE O CiRCUitO CULtURAL 
“tHE BAixO DE NAtAL”

O que começou como uma brincadeira na rede so-
cial, através do twitter da atriz Quitéria Kelly acabou 
se transformando em um excelente espetáculo críti-
co e autocrítico. Fez muita gente pensar no papel que 
governo, artistas e sociedade devem de fato ocupar 
no setor cultural. Durante a entrevista com Henrique 
Fontes, tocamos no assunto da origem do Baixo. “O 
the Baixo de Natal não surgiu agora, mas sim a partir 

de um processo histórico. Apesar de ter ganhado voz, 
nome e carne esse ano, era um sonho antigo”, nos 
explica o diretor da Casa da Ribeira. O nome já era 
usado em outros anos, nas rodas de conversas, mui-
tas vezes em tom de brincadeira. 

O roteiro – escrito por Patrício Jr e Carlos Fialho, 
dirigido pelo próprio Henrique Fontes e por Grimário 
Farias - contou a estória de artistas que decidiram 
ir embora da cidade, ao concluir que ela não preci-
sava de arte. O espetáculo de rua percorreu várias 
ruas da Cidade Alta e da Ribeira, oferecendo ao pú-
blico apresentações de música, dança, poesia, tea-
tro e artes circenses. A última parada do circuito foi 
em frente a um dos ícones da cultura na cidade, o 
teatro Alberto Maranhão. Lá, após uma longa dis-
cussão, os atores “artistas” decidem ficar mais um 
pouco na cidade, numa espécie de “Dia do Fico” 
dos artistas.

CENáRiO DE MUDANçAS
Mesmo parecendo repetitiva a fórmula que parece re-

solver a maioria dos problemas públicos, continua sendo 
a mesma. Colocar pessoas de competências técnicas 
nos cargos culturais; abrir a construção de fóruns de 
linguagens consistentes, tanto estaduais e municipais, 
fazendo uma articulação com os conselhos que serão 
fortalecidos; criar mais espaços para fruição de tudo 
isso. Essas são receitas importantes a serem observa-
das para uma mudança no cenário cultural local. Sendo 
essa última, uma das mais importantes: se a cidade não 
criar mais espaços culturais, daqui a pouco sobrarão as 
ruas para os artistas que, por incrível que pareça, tam-
bém estão cada dia mais cerceadas.

Quando existir uma facilitação para a sociedade, 
através de processos educativos, certamente teremos 
um salto nos valores praticados e quem sabe, isso re-
percuta até mesmo em atos, como aprender a votar 
melhor. Em resumo, é preciso dar atenção e abrir di-
álogo com quem realmente está na ponta da cadeia 
produtiva da cultura, que são os artistas, os produto-
res culturais, pessoas que independente de tudo es-
tão lá fazendo arte e dando prosseguimento as suas 
artes. É uma tarefa árdua! 

Mesa-redonda “Arte e independência - Novas Formas 
de Sobrevivência”, realizada durante o the Baixo de 
Natal na Casa da Ribeira.
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A hora de dizer: o que quero ver, ouvir e ler
Apesar da pressão contrária por parte da grande mídia, a sociedade discute a democratização 

dos meios de comunicação

Por João Victor Leal

O controle da mídia no Brasil é feito por cerca de nove 
famílias que comandam os principais veículos de comu-
nicação do país. Essas castas, através da linha editorial 
de seus veículos, tentam impor a cerca de 190 milhões 
de brasileiros a interpretação dos fatos sob sua ótica, 
não permitindo espaço ao debate ou questionamentos 
sobre a qualidade do conteúdo veiculado.

O atual modelo de comunicação impede que di-
versos setores da sociedade se manifestem e tenham 
suas reivindicações e seus anseios mostrados, cons-
tituindo-se, assim, em uma forma de censura a grupos 
sociais e minorias marginalizadas que tem seu direito 
à livre comunicação, fortemente, cerceado. 

Não é difícil perceber a censura praticada por aque-
les que se dizem ‘defensores da liberdade de expres-
são’. É só analisarmos a visão da mídia hegemônica 
sobre grupos sociais como o MSt (movimento sem-
terra) constantemente mostrado de forma antagônica 
e radical nos meios de comunicação. “Boa parte da 
população não consegue aparecer nos meios de co-
municação, porque as nove famílias que hoje contro-
lam a comunicação no país exibem apenas aquilo o 
que eles querem exibir. Os negros e os sem terra, por 
exemplo, não têm oportunidade de expressar suas ne-
cessidades na grande imprensa, porque ela (a impren-

sa) está concentrada nas mãos de poucos”, afirma o 
membro do coletivo intervozes, iano Flávio.

A história sempre prova que a concentração 
de poder nas mãos de pequenos grupos nunca é 
benéfica para a democracia. A grande mídia bra-
sileira corrobora para essa assertiva ao se consi-
derar um poder paralelo com grande influência e 
sem muitas regras a respeitar. O problema é que 
no país a legislação não estabelece limites à con-
centração de poder pelos meios de comunicação 
e há hoje, um cenário de total desregulamentação 
do setor. Para se ter uma ideia, a lei que rege a te-
levisão no Brasil é de 1972, quando os aparelhos 
no país ainda funcionavam em preto e branco. É 
essa legislação caduca que favorece o controle 
do processo comunicacional, desde a produção 
até a veiculação.

COMO MUDAR?
É, justamente, com a intenção de democratizar e 

regulamentar os meios de comunicação no Brasil, que 
ganha força o debate sobre o controle social da mídia, 
onde, a população teria a oportunidade de debater, 
questionar e interferir na construção do conteúdo vei-
culado na mídia brasileira.
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Sebastião Faustino, 
professor de 
comunicação da UFRN

Josimey Costa, 
professora e 
atual gestora da 
Superintendência de 
Comunicação da UFRN

iano Flávio, membro do 
Coletivo intervozes
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Esse movimento é visto pelos grandes veículos 
como censura e uma tentativa, por parte do governo, 
de controlar e cercear a liberdade de expressão dos 
meios. “Quando a sociedade tem acesso ao controle 
da informação, os meios vão perder a influência polí-
tica ideológica que tem e não poderão mais interferir, 
por exemplo, na eleição de um determinado candida-
to. O controle não vem no sentido de cercear, vem no 
sentido de saber o que é interessante para o público 
discutir”, comenta Sebastião Faustino, professor de 
comunicação e opinião pública da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte. 

A criação de um conselho nacional de comunicação e 
de um conselho federal de jornalistas, também, demons-
tra ser uma necessidade para que haja real democratiza-
ção dos espaços midiáticos. Dada a falta de regulação, 
é comum o desrespeito aos direitos humanos e a opres-
são das minorias por parte dos meios de comunicação. 
“Programas policiais desrespeitam direitos humanos, 
programas humorísticos desrespeitam grupos sociais 
marginalizados, como os homossexuais, mas não existe 
nenhuma forma de fiscalização e muito menos de puni-
ção para esses veículos”, comenta iano Flávio. 

Outro problema, enraizado na constituição da mídia 
brasileira, é a posse de veículos de comunicação por 
políticos ou grupos políticos que usam as concessões 
públicas de rádio e tV em benefício próprio. Mesmo 
a constituição brasileira proibindo essa prática, cerca 
de 1/3 dos parlamentares no Congresso Nacional são 
donos de rádios ou tVs. Segundo a superintendente 
de comunicação da UFRN, Josimey Costa, essa rea-
lidade só mudará a partir da mobilização popular. “A 
gente sabe que há propriedade de grupos políticos em 
relação a veículos de comunicação. às vezes, isso é 
camuflado em função do nome da propriedade estar 
para outra pessoa (laranjas) e não para os grupos po-
líticos. É preciso mudar isso, e só a vontade popular 
conseguirá implementar essa mudança”, afirma.

A discussão sobre a democratização dos meios 
de comunicação não terá fim próximo. No entanto, é 
perceptível a necessidade de que os alicerces da mí-
dia brasileira precisam de reforma, devolvendo para o 
povo o poder de decisão sobre o que ele quer ver. 

Em tempos de revolução da internet, o controle 
remoto não é mais o único meio que o cidadão tem 
para questionar a qualidade do conteúdo que con-
some. Hoje, toda e qualquer pessoa é produtora de 
conteúdo e pode ter seu próprio canal independen-
te de comunicação. 

A “LEy DE MEDiOS” DA ARGENtiNA PODE 
SER UM ExEMPLO A SEGUiR

O Congresso argentino aprovou, no ano passado, 
uma nova lei que regula a distribuição, a qualidade de 

conteúdo e o acesso aos meios de comunicação da-
quele país. A ‘ley de medios’ (lei dos meios) causou 
polêmica e colocou a grande mídia do país, notada-
mente o grupo Clarín (espécie de organizações Globo 
da Argentina), em rota de colisão com o governo da 
presidente Cristina Kirchner. 

Com a nova lei, entre outros termos, fica proibida a 
propriedade cruzada de meios de comunicação. Com 
isso, um grupo não pode ser dono de diferentes veí-
culos (rádio, televisão, jornal e portal de internet) em 
uma mesma cidade ou região. Além disso, as conces-
sões das empresas de comunicação só poderão ser 
renovadas após debates e audiências públicas onde a 
sociedade questionará a qualidade do serviço oferta-
do por aquele meio de comunicação.

Antes de chegar ao congresso, a nova regra foi in-
tensamente discutida por diversos setores da socie-
dade. Para iano Flávio, do coletivo intervozes, isso foi 
fundamental para aprovação da lei, “na Argentina, eles 
conseguiram fazer um debate com toda sociedade, 
desde as grandes até as menores cidades e mesmo 
com uma campanha duríssima dos meios de comu-
nicação, o governo comprou a briga, pois viu que a 
democratização dos meios de comunicação é funda-
mental para consolidar qualquer democracia”.
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O que se espera para a área ambiental de uma ci-
dade administrada por membros de um Partido Verde 
(ícone mundial na defesa do meio ambiente)? talvez, 
a resposta mais correta para a pergunta seria priorida-
de em políticas de planejamento ambiental. Contudo, 
a atual administração municipal da cidade de Natal 
mostra, mais uma vez, amadorismo e incompetência 
através de várias ações que desrespeitam a causa 
ambiental e sonegam ao cidadão natalense o direito à 
melhor qualidade de vida.

Os problemas ambientais de Natal não são pou-
cos, vão desde falhas na gestão das praias até falta 
de locais adequados para depositar o lixo produzido 
em uma cidade com mais de 800 mil habitantes. “isso 
é muito grave, a cidade não consegue implementar 
políticas básicas como a questão do lixo e a arbori-
zação da cidade. Nem o básico está sendo feito”, diz 
Francisco iglesias, fundador da Associação Potiguar 
Amigos da Natureza. 

Hoje, as toneladas de lixo produzidas diariamen-
te pela população não têm mais o aterro sanitário de 
Ceará - Mirim como destino. Com o atraso de mais 
de nove meses no pagamento, a empresa tercei-

rizada que administra o aterro suspendeu as ope-
rações. A prefeitura não nega a dívida e encontrou 
como “solução” para a questão, a reativação de um 
lixão no bairro de Cidade Nova que voltou a receber 
os rejeitos da cidade, causando enorme impacto vi-
sual e físico à região. O Ministério Público Estadual, 
por vezes alertou e cobrou um posicionamento da 
prefeitura com relação ao problema do lixão, che-
gando a entrar com uma ação civil pública contra a 
Prefeitura de Natal.

Mas, a despeito de tudo e contrariando seu papel 
na defesa da causa ambiental, a prefeitura, recente-
mente, propôs a derrubada de 56 árvores na região 
da Avenida Salgado Filho, próximo ao Midway Mall. A 
ação teria como objetivo ganhar cerca de um metro e 
meio de asfalto. Segundo a prefeitura, isso soluciona-
ria os congestionamentos na área. A pedido do Minis-
tério Público, professores de ecologia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte produziram um laudo 
técnico que condenou a ação da prefeitura, revelando 
que a retirada de árvores na cidade é perigosa em vir-
tude do alto nível de radiação solar que incide sobre a 
capital potiguar.

Onde está o verde de Natal?

Por João Victor Leal Fotos Livia Cavalcanti e João Victor Leal

Antigo Lixão de Cidade Nova foi reativado após prefeitura atrasar em 9 meses pagamento da empresa responsável pelo aterro sanitário 
em Ceará-Mirim.

Administrada pelo Partido Verde, a cidade acumula problemas ambientais e não se prepara 

para um futuro sustentável
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Outro problema da cidade é justamente a questão 
da mobilidade urbana. Há poucas ciclovias e o trans-
porte público, sem licitação há mais de 50 anos, é in-
suficiente. Em horários de pico, pontos de Natal ficam 
intransitáveis e falta sensibilidade aos gestores para 
perceber que, somente com investimentos em medi-
das alternativas e coletivas de mobilidade, e não com 
a derrubada de árvores, se resolverá os problemas de 
congestionamento da cidade. Havia a esperança entre 
os ambientalistas de que com a chegada de investi-
mentos para a copa, a criação de ciclovias ou de um 
novo sistema de transporte público ganhasse desta-
que na execução dos projetos. Porém, a maior parte 
da verba destinada a mobilidade será usada na cons-
trução de viadutos que privilegiarão apenas o fluxo de 
carros. “Hoje se faz uma cidade que é confortável para 
os carros e não para as pessoas”, ironiza iglesias.

NitRAtO: ENtENDA A AMEAçA QUE SAi DA 
SUA tORNEiRA.

A capital potiguar sofre, também, com a falta de 
saneamento básico. Pouco mais de 30% da cida-
de tem rede de esgoto e desse percentual, apenas 
5,2% do esgoto recebe algum tipo de tratamento. 
Uma consequência para a falta de saneamento bási-
co é a contaminação da água da cidade por Nitrato, 
substância tóxica que através de fossas e sumidou-
ros contaminam os mananciais e geram problemas 
de saúde para a população.

Nitrato é um composto químico altamente resis-
tente que não desaparece com a fervura, nem com 
a filtragem de água. Prejudicial a saúde humana, sua 
ingestão pode causar várias doenças, entre elas, cân-
cer no sistema gástrico. Para a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) o limite máximo de concentração de 
nitrato é de 10 Miligramas por litro de água (10 mg/l 
de NO3), assim, se a água apresentar concentração 
maior de nitrato do que esse índice, deixa de ser po-
tável. E a única solução é fazer todo o saneamento 
ambiental para cidade. Até lá, por mais que os níveis 
de contaminação venham diminuindo, o nitrato conti-
nuará saindo das torneiras do natalense.

O RELóGiO NãO PARA
Em um planeta onde sustentabilidade virou pau-

ta de discussão e moeda de troca entre governos, 
só serão protagonistas aqueles que apostarem to-
das as fichas no equilíbrio entre desenvolvimento 
econômico e defesa ambiental. Os dois fatores es-
tão intimamente ligados, como em uma equação. O 
problema é que na prática, em mais de dois anos de 
gestão, a prefeitura de Natal ainda não teve capa-
cidade de solucionar a equação que definirá o seu 
futuro. Ainda restam dois anos para que esse pano-
rama seja revertido. Mas, quando falamos em meio 
ambiente cada minuto é precioso. E Natal, pelo vis-
to, já perdeu tempo demais.

Esgoto depositado nas areias da Praia de Ponta Negra

Francisco iglesias, 
ONG ASPOAN 
- Associação 
Potiguar Amigos 
da Natureza
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Rachel Germano, 
coordenadora das 
promotorias de 
meio ambiente do 
Ministério Público 
do Rio Grande do 
Norte (MP-RN)
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O que Natal está colocando em jogo 
para o Mundial de 2014?
Atrasos no cronograma, o falso legado e o intenso jogo de interesses revelam o 

outro lado da copa na capital potiguar.

Faltam pouco mais de três anos para a copa do 
mundo do Brasil. Em Natal, uma das sedes do mun-
dial, a única obra já realizada para o evento foi a demo-
lição, para muitos criminosa, de uma creche. A capital 
potiguar já descumpriu todos os prazos oficiais dados 
pela FiFA (Federação internacional de Futebol) e sua 
participação no mundial segue ameaçada. Os gesto-
res da copa usam o apelo de que, com o megaevento, 
Natal entrará para o grupo das grandes metrópoles 
modernas, isso, graças ao possível legado que a copa 
trará. Nesse sentido, ao custo de R$ 420 milhões de 
reais, um novo estádio com capacidade para cerca de 
45 mil espectadores é o projeto mais ambicioso da 
cidade para o mundial.

Grande parcela da população, anestesiada pela 
promessa de benefícios que a copa trará, apoiou a 
candidatura da cidade. E sequer questionam a viabi-
lidade da realização do evento no estado mais pobre 
entre as sedes do mundial de 2014, que, só em 2010, 
fechou as contas públicas com o rombo de mais de 
dois bilhões de reais.

Depois das críticas aos sucessivos atrasos, houve 
por parte do comitê organizador local uma tentativa de 
blindar e ocultar a realidade de Natal para o evento, 
que vale destacar, segue sem licitação para o novo 
estádio. ”Eu já publiquei vários artigos, questionei em 

blogs na internet e nunca ninguém dá uma resposta, 
nada, é um silêncio total por parte do governo. Eles 
estão com medo de quê?” Questiona Carlos Rober-
to Miranda, advogado e ex- controlador de contas do 
estado que acha positiva a realização da copa, mas 
se incomoda com os altos custos que também entram 
em campo com o evento. “Se a construção disso é 
capaz de trazer investimentos, de mobilidade urbana, 
de saneamento básico, de segurança pública que ve-
nha o empreendimento, no entanto, vamos gastar par-
cimoniosamente, vamos gastar com lucidez”.

O tCU (tribunal de contas da união), em um relató-
rio divulgado em setembro de 2010, constatou que as 
sedes de Natal, Manaus, Brasília e Cuiabá podem não 
reaver o dinheiro investido na construção dos novos 
estádios para a copa. Para o tribunal, "o risco asso-
ciado à construção de ‘elefantes brancos’ nas quatro 
cidades pode ser considerado alto”. 

Para Arquiteto do Machadão, a copa em Natal é 
construída como “uma grande mentira”

A constatação do tCU já era ventilada por muitos 
que conhecem a realidade do esporte local, entre eles, 
Moacyr Gomes, forte crítico da construção da nova 
arena. “É absolutamente certo que será um elefan-
te branco, porque como se vai sustentar um estádio 
desses? com que receita? trarão shows de Madonna, 

Por João Victor Leal Foto Livia Cavalcanti e João Victor Leal

Mesmo sob ameaça de não acontecer, a prefeitura mantém na entrada da cidade publicidade sobre a Copa do Mundo em Natal.
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Paul MacCartney e um jogo com o time do Barcelona 
toda semana, pois, só assim para dar lucro”, ironiza 
Moacyr. Hoje, a média de público do campeonato po-
tiguar não chega a cinco mil espectadores. 

Poucos sabem, mas Moacyr Gomes foi o ide-
alizador do Machadão e o primeiro a apresentar 
estudo para a copa de 2014 em Natal. Nele, o es-
tádio existente seria modernizado e se adaptaria  
às exigências da FiFA ao custo inicial de cerca 
de 100 milhões de reais, cerca de 25% do valor 
estimado para a construção da Arena das Dunas. 
O arquiteto chegou a apresentar seu projeto aos 
inspetores da federação internacional de futebol, 
mas teve uma surpresa ao descobrir que uma em-
presa estrangeira havia sido contratada para fazer 
um novo projeto de estádio. ”Saímos da reunião 
(com os inspetores) com a certeza de que a FiFA 
aceitaria nosso projeto. Só que quando chegamos 
à Natal, o secretário Fernando Fernandes contra-
tou uma consultoria para o projeto das Dunas, 
provavelmente, ele (o secretário) tinha interesse 
nisso, ninguém faz uma traição dessas sem estar 
ganhado nada” conta Moacyr.

PAtRiMôNiO PúBLiCO EM RiSCO
Outro problema é a área onde o novo estádio será 

construído. A área que compreende o atual centro ad-
ministrativo, o kartódromo, o ginásio Machadinho e o 
estádio Machadão está avaliada em mais de 1 milhão 
de reais e passará ,com a construção da Arena das 
Dunas, para as mãos da iniciativa privada que, além 
do terreno, terá como garantia para a construção do 
novo estádio cerca de 11 prédios públicos que soma-
dos alcançam um valor de R$ 413 milhões. 

No entanto, mesmo com todas as garantias da-
das pelos gestores, a falta de viabilidade econômi-
ca para a construção do megalomaníaco projeto da 
Arena das Dunas foi percebida, no dia 24 de novem-
bro de 2010, quando nenhuma das cinco empresas 
que estavam concorrendo à licitação compareceu 
a reunião que definiria as propostas de cada uma 
para a construção do novo estádio. Segundo o edi-
tal, as empreiteiras teriam que administrar a arena 
por cerca de 30 anos, o que afastou os interessados 
e demonstrou na prática a falta de confiança dos 
empresários da construção civil em relação à renta-
bilidade da Arena das Dunas.

A cada dia, a cada novo atraso, a cada nova críti-
ca que o comitê organizador recebe, fica claro que o 
projeto de Natal para copa se assemelha a um castelo 
de areia que com a menor brisa pode desabar. E até 
2014, “fortes ventos” trarão instabilidade à capital po-
tiguar. Resta saber se eles terão força para revelar o 
que os gestores tentam esconder embaixo do grama-
do da Arena das Dunas.

O LEGADO SUL-AFRiCANO.
Pouco mais de seis meses depois do final da copa 

na áfrica boa parte dos estádios construídos ou mo-
dernizados para o mundial já estão sem uso, estádios 
que custaram bilhões já se configuram elefantes bran-
cos no horizonte das cidades sul-africanas. Além do 
gasto indiscriminado, outro problema é na realização 
desses megaeventos são as violações aos direitos hu-
manos e aos direitos básicos da população.

Foi o que aconteceu na áfrica do Sul, em virtude 
da copa do mundo. A Cidade do Cabo implantou uma 
política de 'limpeza social' para deixar as pessoas 'in-
desejadas' – como moradores de rua, pobres e aidé-
ticos – longe dos olhos dos turistas. O governo pro-
meteu, junto com as melhorias para a copa, moradia 
de qualidade para todos que estavam sendo ‘varridos’ 
das ruas. Contudo, antes do mundial, essas pesso-
as foram realocadas em regiões afastadas da cidade 
em casas feitas de containeres de ferro, cercadas por 
arame farpado e sem nenhuma infra-estrutura, cons-
tituindo-se em verdadeiros campos de concentração 
contemporâneos. 

As cidades de lata mostraram o verdadeiro lega-
do que a copa pode trazer para locais que não tem 
o mínimo de estrutura para sediar grandes eventos. 
Cidades que preferem esconder suas deficiências e 
investir verbas meteóricas na construção de arenas 
esportivas luxuosas.

Moacyr Gomes, 
arquiteto responsável 
pelo Machadão

Carlos Roberto Miranda, 
advogado e ex-controlador 
de contas do Estado

Dr. João João Vicente,  
Comissão do MP-RN de 
acompanhamento da copa
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