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Maio de luta:
confira as principais atividades da ADUFOP
A Diretoria da ADUFOP tem se reunido semanalmente com as entidades do Comitê Central de
Mobilização de Estudantes e Trabalhadores da Região dos Inconfidentes, para debater e promover
atividades de mobilização frente à atual difícil conjuntura de ataques à classe trabalhadora. Dois
grandes atos foram realizados no dia 28 de abril, em Ouro Preto e Mariana; no dia 24 de maio,
a Marcha Ocupa Brasília levou cerca de 320 estudantes e trabalhadores em sete ônibus que se
juntaram aos mais de 200 mil manifestantes na capital federal; e no dia 25, um ato na Praça
Tiradentes marcou a luta local contra a retirada de direitos.
Em 9 de maio, a Assembleia Geral da ADUFOP ratificou a aquisição do imóvel próprio e elegeu
os professores Joaquim Toledo (ICEB-aposentado), Hernani Lima (DEMIN) e a professora Sara
Martins (DECSO) como representantes para o 62º CONAD do ANDES-SN que acontece de 13
a 16 de julho em Niterói-RJ. As atividades de mobilização também foram aprovadas.
No dia 25 de maio, o professor André Mayer representou a ADUFOP na Reunião do Setor das
IFES do ANDES-SN, que pautou a avaliação da marcha #OcupeBrasília e encaminhamentos.
Fechando o mês, no dia 31, a reitora da UFOP, professora Claudia Marliére, recebeu a Diretoria da
ADUFOP para debater o orçamento, a terceirização e a defesa do caráter público da universidade.
Uma vitória importante da ADUFOP foi a resposta da Pró-Reitoria de Administração da UFOP
sobre o pagamento do adicional noturno. A entidade tenta há vários anos regularizar a situação
dos docentes que trabalham após as 22h e o retorno foi que cada departamento deve indicar as
horas trabalhadas pelo docente para que o pagamento seja efetuado.
As centrais sindicais indicam nova greve geral de 26 a 30 de junho com atos nos estados.
Acompanhe as atividades da ADUFOP também pelo site www.adufop.org.br.

Carta aos docentes
Cara Professora,
Caro Professor,
Diante do fenecimento da forma política dominante no Brasil e do acirramento da luta de classes no país, com um
crescente ataque à nossa classe - classe trabalhadora - gostaríamos de saber onde andam os docentes da UFOP.
Na sequência do Movimento Greve-Ocupação, entre setembro e dezembro de 2016, desde janeiro de 2017,
realizamos assembleias gerais, encontros de mobilização - junto com outras entidades (Comitês de Mobilização) - atos
em praças públicas, debates, trancamentos de rodovias, passeatas, dezenas de reuniões, greve geral. A participação
dos docentes da UFOP tem sido residual! De contar nos dedos! A última foi a Marcha à Brasília, neste último 24 de
maio. Quatro, somente quatro, docentes se colocaram à tarefa de se somar aos 320 estudantes e técnicos.
O que está acontecendo?
Realizaremos Assembleias Setoriais entre junho e julho, envolvendo todos os departamentos e institutos,
debatendo a conjuntura e temas que serão pauta de encontro com a reitoria, no dia 31 de maio: orçamento,
terceirização e a defesa da universidade pública.
Abriremos um ciclo de debates sobre os desafios à universidade, sendo o primeiro com a presidente do ANDES
professora Eblin Farage, no dia 27 de junho. Na sequência, Gaudêncio Frigoto e Roberto Leher.
Continuaremos nossa articulação determinante com sindicatos e movimentos sociais da região, para fortalecer a
nossa luta contra os ataques ao conjunto da classe trabalhadora e continuaremos na firme defesa do caráter público
da universidade. Novos atos públicos, passeatas, paralisações, trancamentos, debates marchas, ocupações e
Greve Geral de 48 horas estão por vir. Esperamos.
Saudações,
Prof. André Mayer - Diretoria ADUFOP

O “chicote com mil pontas” da dívida pública bras
Prof. Rodrigo Meira Martoni
Diretor da ADUFOP
“Eu sou o Capital, o rei do mundo
[...] Enriqueço o celerado não obstante
a sua loucura; empobreço o justo não
obstante a sua justiça [...]; Dou-me aos
capitalistas e partilho-me entre eles;
Sirvo-me deles como de um chicote
com mil pontas [...]. Todo o ato que
lesa os [meus] interesses é crime e
será punido”.
Se Paul Lafargue assim se referiu ao capital no panfleto “O Direito à
Preguiça”, é preciso refletir um pouco
acerca de sua forma financeirizada,
afinal, trata-se de uma entidade que
se entrecruza conos
co da maternidade à sepultura.
De antemão é preciso evidenciar que
a riqueza somente pode ser chamada
de capital se dinamizada por relações
socioprodutivas voltadas à geração de
excedentes para terceiros. A isso Marx
denomina “mais valor”, ou trabalho não
pago, um fato histórico que rege as interações laborativas engendrando não
somente o lucro, a competitividade, a
filantropia e coisas belas para alguns,
mas o domínio, a desigualdade, a
corrupção e a violência. Se o capital
produtivo é a base pela qual e para a
qual são redimensionadas e/ou criadas ou
tras formas especializadas de
capital, como o mercantil, o portador de
juros e o financeiro, ele não mais repre
senta o único campo de acumulação
ou que atende aos diversos mercados
capitalistas. Toma vulto a partir da década de 1970 o capital financeiro (com
a diminuição da taxa de lucros nos
EUA e o Euromercado de moedas), o
qual pode ser compreendido, genericamente, como aquele que espera a
realização de um mais valor futuro por
meio de produtos financeiros diversos,
tais como títulos públicos, debêntures,
derivativos, swaps.
Mesmo tendo como referência os
setores primário, secundário e terciário
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(o capital produtivo) e o fundo público (o
qual é composto em parte pelo trabalho
excedente - o mais valor - e em parte
pelo trabalho necessário – salários), o
capital financeiro nada produz, restrin
gindo-se à dilatação ou retração de pre
ços de ativos pelas jogatinas especula
tivas do mercado. Atrelado, portanto, a
uma espécie de capital ilusório, possui
proporção quase quatro vezes maior que
economia real e, se os excedentes não
se realizam ou todos os investidores não
têm do que se apropriar, sobrevêm as
segundas, terças, quintas-feiras negras.
Diante dessa realidade parasitária e
potencialmente devastadora, verifica-se
que não é possível compreender o capitalismo em seu feitio atual somente pela
concentração e centralização do capital
na forma mais acabada dos monopó
lios, mas, essencialmente, pela atuação,
em território mundial, de corporações
financeirizadas, agentes financeiros e
seus embaixadores como o Fundo Mo
netário Internacional, o Banco Mundial,
o Federal Reserve, as agências de classificação de riscos, entre outros. Esses
se nutrem das esferas ou formas especializadas do capital e se fortalecem
impondo suas regras nos encaminhamentos das políticas públicas - fiscais,
monetárias, sociais – ao seu bel prazer,
fato que se traduz em grande influência de uma casta corporativa-financeira também em relação às empresas
menores, ao mundo do trabalho e ao
patrimônio público, criando uma espécie de círculo vicioso, o qual grupos
específicos com poderes extremados
permeiam ainda mais o Estado e são
por ele salvaguardados: nas eleições de
2014, somente para citar alguns poucos
exemplos, as doações declaradas pela
J&F Holding somaram R$61,2 milhões
para 162 deputados federais eleitos, a
Vale elegeu 85 com R$17,7 milhões, a
Construtora OAS, R$13 milhões e 79
deputados, e o Bradesco conta com 113
deputados e investimentos de R$20,3
Prof. Sara Martins de Araújo
1ª Secretária (licenciada)
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Prof. Rodrigo Meira Martoni
2º Secretário

Prof. André Luiz Monteiro Mayer
Presidente

Prof. Joaquim Batista de Toledo
1º Tesoureiro

Prof. Luís Antônio Rosa Seixas
Vice-presidente (licenciado)

Professor Paulo Ernesto Antonelli
2º Tesoureiro
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milhões (ESTADÃO, 2014).
Isso se expressa em um país não
somente com carga tributária alta, mas,
sobretudo, regressiva, incidindo fortemente sobre bens, serviços e ganhos
dos trabalhadores, ao mesmo tempo
em que é graciosa quanto à renda e
ao patrimônio – a tabela do Imposto
de Renda conta com uma defasagem
acumulada de mais de 83% de 1996 a
2016, o que significa pagamento de tri
buto cada vez maior sobre a renda sem
as devidas correções quanto às perdas inflacionárias há mais de 20 anos.
Além disso, desde a Lei 9.249/95, não
há mais cobrança de imposto de renda
de pessoa física sobre lucros e dividendos de donos e sócios de empresas, de
forma que um trabalhador ganhando
R$4.700,00 mensais tem desconto de
27,5%, mas um empresário que recebe
R$ 400.000,00 por mês em dividendos,
nada paga sobre este montante. E,
caso esse sujeito possua um helicóptero e/ou avião, não há incidência de
IPVA sobre tais modais de transporte.
Mesmo se considerarmos tais distorções - que são altamente colaborativas com uma realidade cada vez mais
desigual, somadas ao fato de que, passados quase 30 anos, o inciso VII do
Artigo nº 153 da Constituição Federal
não foi regulamentado justamente por
prever o IGF (Imposto sobre Grandes
Fortunas) - quando atentamos especificamente à Dívida Pública constatamos,
de forma ainda mais clara, o significado
de perversidade com aqueles que pagam proporcionalmente muito mais
tributos do que os ricos e dependem
de um Estado cada vez mais débil em
políticas sociais.
Do orçamento federal executado em
2015, mais de 42% foi para pagamento de juros e amortizações da dívida
pública, enquanto a educação ficou com
3,91% e a saúde com 4,14%, somente
a título comparativo. Se tais proporções
expressam desdém com direitos básiJornal ADUFOP
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sileira: hostilidades, ilegalidades e ilegitimidades
cos e apontam um horizonte de maior
degradação, Fattorelli (2013, p.13) explica que isso advém do chamado “sistema da dívida pública” [que consiste em]
um modo de acumulação [...] com a utilização do instrumento de endividamento
público às avessas – retirando recursos
em vez de os aportar”. Ou seja, a dívida
brasileira não é mais um meca
nismo
de complementação orçamentária para
o desenvolvimento e garantidor de infraestrutura e serviços, mas um “sistema” de privilégios financeiros que opera
e se justifica tão somente para remune
rar os credores do Estado, beneficiando
assombrosamente bancos nacionais
e internacionais (com 55% do títulos),
fundos de pensão (16%), fundos de
investimento (21%) e empresas não financeiras (8%) (ACD, 2012 – dados de
abril de 2010). Nas palavras de CostaGavras, tais entidades agem como um
Robin Hood às avessas: “retira dos
pobres para dar aos ricos”. Partindo do
pressuposto que um devedor deve pagar seu credor, isso deve ser relativizado
quando há ilegalidades e ilegitimidades
na contratação de dívidas. Fa
ttorelli
(2003) aponta algumas:
- Assunção de obrigações privadas
pelo Estado (a exemplo do Proer – Programa de Estímulo à Reestruturação e
ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e do Proes – Programa de
Incentivo à Redução do Setor Público
Estadual da Atividade Bancária, ambos
do governo FHC), com a injeção de
dinheiro público em bancos privados e
responsabilização de passivos dos bancos estaduais pelos estados visando à
privatização de seus ativos – o Banco
do Estado de Minas Gerais foi saneado
com recursos públicos na ordem de
R$1,5 bi para, depois, ser vendido ao
Itaú por R$500 milhões);
- Juros exorbitantes definidos pelo
Comitê de Política Monetária - Copom
(o qual é integrado por representantes
do mercado financeiro em sua maioria
e presidido pelo ex-economista-chefe
e sócio do Itaú-Unibanco, Ilan Goldfajn,
atual presidente do Banco Central);
- Empréstimos do BNDES a
grandes personificadores do capital
(como os irmãos Batista e o Batista X),
com taxas de juros baixas via emissão
de títulos públicos a taxas duas a três
vezes mais altas;
- Operações de mercado aberto, pelas quais o Banco Central remunera a

sobra de caixa dos bancos com títulos
públicos;
- Troca de dívida externa barata e
com câmbio favorável por interna a
taxas de juros que chegaram a 18% ao
ano em alguns títulos (no governo Lula,
propagandeada como o “fim da dívida
externa”);
- Taxas de juros flutuantes em contratos de dívida pela ditadura civil-mi
litar, o que proporcionou, por um lado,
elevado retorno a credores externos
(bancos internacionais, principalmente,
e FMI) e, por outro, aumento exacerbado do endividamento público (conforme
dados levantados por ocasião da CPI
da dívida em 2010 - que acabou em
pizza - de 1970 a 1982 a dívida que recai em nossas costas cresceu 1.584%,
indo de US$5bilhões para US$85 bi);
- Transformação e incremento de
dívidas externas nulas ou prescritas em
novos papéis internos e mais onerosos
(no caso dos títulos Brandy, em 1994).
Dentre as ilegitimidades e ilegalidades citadas, merece destaque a prática do pagamento de juros sobre juros
(o que significa a incorporação de juros
como nova dívida e a emissão de títulos
para esse fim), além da remuneração
de títulos com taxas de juros exacerbadas, das mais altas do planeta.
Conforme a Lei 4.320/64 (a qual estatui normas gerais de direito financeiro), as “despesas de capital” referem-se
a investimentos como obras públicas,
aquisição de material permanente,
etc. e amortização da dívida pública,
enquanto as “despesas correntes” englobam, dentre outros, o pagamento de
juros da dívida pública; e que o inciso III
do Artigo 167 da Constituição Federal
aponta que é vedada “[...] a realização
de operações de crédito que excedam
o montante das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante
créditos suplementares ou especiais
com finalidade precisa, aprovados pelo
Poder Legislativo por maioria absoluta”
[grifo nosso], Fattorelli (2012, p. 209) explica que “a finalidade desse importante
dispositivo [constitucional] foi evitar o
endividamento do Estado em forma
descontrolada, bem como a utilização
da dívida pública para o pagamento de
despesas correntes [...], o que tornaria
o processo de endividamento insustentável”. Isso significa que, se o governo
pode emitir títulos para a amortização
da dívida (enquadrada em “despesas
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de capital”) ou com o fim de diminuir o
estoque dela, ele não poderia emiti-los
para pagar os juros da dívida (situados
como “despesas correntes”).
Feitas essas considerações, ao observarmos no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional os diferentes títulos da
Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi) (Ex: Letras do Tesouro Nacional; Letras Financeiras do Tesouro;
Notas do Tesouro Nacional) e seus indexadores e taxas com as respectivas
atualizações monetárias (Ex: variação
cambial, Selic, IPC-A, IGP-M), verificase que o rendimento nominal (total) de
cada título aos “dealers” (denominação
dada aos credores do Estado ou instituições financeiras credenciadas pela
STN e BC para operações especiais
com títulos públicos) constitui-se pelos
índices citados e específicos mais os
juros praticados (o montante que ultrapassa a atualização monetária), ou seja,
juros = atualização monetária + juros
reais. Fattorelli (2012, p.212, 220 passim) evidencia que isso está de acordo
com as Normas de Contabilidade do
setor público e é dessa forma conside
rado nas explicações de remuneração
de títulos pelo Banco Central.
Mas o que o governo faz, conforme
apurado pela Auditoria Cidadã da Dívi
da? Primeiro divulga dados da dívida
líquida (e não bruta, pela qual incidem
os juros) para parecer que a dívida é
menor do que efetivamente é, e, pa
ralelamente, deixa de contabilizar a
atua
lização monetária de cada título
como juros, passando tal atualização
a fazer parte do estoque da dívida. Se
os índices migram para o total da dívida, temos: números mascarados, pois
os juros divulgados pelo governo são
sempre menores do que os nominais
ou efetivamente pagos ao mercado; e
aumento excessivo da dívida pela in
corporação de juros ao estoque dela
(a atualização monetária) e emissão
de mais e mais títulos para pagá-la, ou
seja, juros sobre juros, prática chamada de anatocismo e considerada ilegal
pela súmula 121 do Supremo Tribunal
Federal. Esse tipo de esquema cons
titui-se não somente em desrespeito
aos dispositivos legais, mas, essenci
almente, burla a Constituição (Artigo
167, Inciso III) – novos títulos são
emitidos não para amortizar a dívida
(despesas de capital), mas para pagar o que, realmente, constitui-se

Continuação - Dívida pública brasileira
como juros (despesas correntes).
Para completar o quadro de exacerbação do endividamento público e o papel dos “dealers” (com representantes
diretos ocupando os principais postos
na estrutura do Estado, a exemplo de
Henrique Meirelles - ex-presidente do
Fleet Bank Boston Financial, ex-presi
dente do Banco Central do Brasil nos
governos Lula, ex-presidente do Banco
Original, pertencente à Holding J&F, e
atual Ministro da Fazenda e Previdência; e Joaquim Levi – ex-diretor-superintendente da Gestão de Ativos do Banco
Bradesco e então ministro da Fazenda
no último governo Dilma), esses são intolerantes a taxas de juros pouco vantajosas. Dessa forma, nos momentos em
que a Selic cai a um determinado patamar via pressão de outros capitais, os
títulos indexados a ela (que são poucos,
aliás) não são aceitos e aparecem como
“zerados” na coluna “volume financeiro”
das tabelas dos “Históricos de Leilões”
da Secretaria do Tesouro Nacional. Ao
consultar tais tabelas, a maioria dos títulos tem remuneração nominal geralmente acima da Selic, demonstrando
que os “dealers” não podem ser desres
peitados, mas a sociedade deve ser

subtraída e fustigada com “o chicote de
mil pontas” em nome dos credores do
Estado - afinal, eles ocupam o Estado.
É justamente pelo sistema da dívida como mecanismo consumidor de
quase metade do orçamento público
sem contrapartida social (posto que,
conforme vimos, seus termos não são
decididos pelo povo) que emendas à
Constituição são impostas para congelar gastos públicos (menos com a
dívida, é claro) e dificultar o acesso à
Previdência, além de leis e outros ins
trumentos que aparecem colocando
limites para tudo o que representa
gasto e investimento social, deixando
livres os recursos que lubrificam esse
sistema malévolo. Se lá por volta de
1867 Marx (2001, v. II, p. 867) já escreveu que “a única parte da chamada
riqueza nacional que é realmente objeto da posse coletiva dos povos moder
nos é.... a dívida pública”, imagine
agora! Temos uma “posse” que tende
a nos subtrair cada vez mais enquanto
rega os ditadores do capital financeiro,
pois “todo o ato que lesa os [seus] interesses é crime e será punido”, como
muito bem escreveu Paul Lafargue.
Uma movimentação popular ampla

Assembleias setoriais ADUFOP
A Diretoria da ADUFOP convida os
(as) docentes da universidade para
debater em seus locais de trabalho,
temas de interesse da categoria. Nos
meses de junho e julho, sempre às
quartas-feiras, a Diretoria da entidade
realizará oito Assembleias Setoriais
nos três campi da UFOP, direcionadas
à todos os departamentos e cursos.
Os temas em pauta são: conjuntura e
crise, reformas da previdência e traba
lhista, terceirização, mobilização popular e greve geral de 48h.
Confira a agenda e participe!
• Dia 7 de junho, às 14h
DEENP, DEELT, DECEA, DECSI
Local: Sala do B-204 - ICEA/João
Monlevade
• Dia 14 de junho, às 9h30
DECEG, DECSO
Local: Auditório ICSA/Mariana
• Dia 21 de junho, às 9h30
DEEDU, DEHIS, DELET

Local: Auditório ICHS/Mariana
• Dia 28 de junho, às 9h30
DEALI, DENCS, DETUR, DEDIR,
DEMUL, CEAD
Local: Auditório CEAD/Ouro Preto
• Dia 5 de julho, às 9h30
DEAMB, DEARQ, DECAT, DECIV,
DEPRO, DEMET, DEGEO, DEMIN
Local: Auditório DEGEO/Ouro Preto
• Dia 12 de julho, às 9h30
DEACL, DEFAR, EMED, CEDUFOP
Local: Auditório EF/Ouro Preto
• Dia 19 de julho, às 9h30
DEFIL, DEART, DEMUS
Local: Sala B3 - DEMUS/Ouro Preto
• Dia 26 de julho, às 9h30
DEBIO, DECBI, DECOM, DEEST,
DEFIS, DEMAT, DEQUI
Local: Auditíorio ICEB/Ouro Preto
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sem materialidade suficiente para tal é
supor que mudanças substanciais têm
condições de ocorrer somente pela
força das ideias. Sabemos a fragilidade
desse ponto de vista e apontamos que
essa materialidade ou dura realidade
em nosso tempo histórico gesta-se há
tempos, mas se avoluma com o mundo
das finanças e com o endividamento
público. Qual a escala da devastação
social? Como será nosso enfrentamento? Adotaremos somente as medidas necessárias já conhecidas, como
manifestações de rua, paralisações e
greves, ou conseguiremos agigantar
forças promovendo “greves” em sistemas computacionais na mesma escala
do capital financeirizado? Não há respostas prontas, mas elas hão de surgir.
Por enquanto, exemplos como os da
Grécia estão aí para ser dados, onde,
diante dos ajustes fiscais impostos pelos “dealers” e seus embaixadores (o
mercado), salários tiveram queda de
até 60% de 2010 a 2015, aposentadorias foram cortadas e a falta de pers
pectivas leva tanto à imigração como
ao suicídio em praça pública.
*Referências bibliográficas estão
indicadas no site da ADUFOP.

Ciclo de Debates
com a professora
Eblin Farage
A presidente do ANDES-SN, professora Eblin Farage (UFF), é a primeira
convidada para o Ciclo de Debates
Desafios à Universidade promovido
pela ADUFOP. O evento será no dia
27 de junho, às 14h30, no Auditório
do DEGEO - Campus Ouro Preto.
Nos meses seguintes, os debates
serão realizados pelos professores
Gaudêncio Frigoto e Roberto Leher,
com datas a confirmar.er

