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300 mil pessoas são esperadas em 
Brasília para a posse de Lula, que terá 
mais de 40 atrações musicais. Na foto, 
Lígia Toneto, uma das organizadoras 
das caravanas da posse.

HABEMUSHABEMUS
GOVERNOGOVERNO
[BRASIL RETOMA CAMINHO DO 
DESENVOLVIMENTO COM RESPEITO
À DIVERSIDADE E JUSTIÇA SOCIAL]

FESTIVAL DO FUTURO
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‘

Lígia Toneto, uma das organizadoras das caravanas 
da posse em SP, em matéria na página 18

Enfrentamos esses anos 
todos de negacionismo. 

Por isso tá todo mundo muito a 
fim de ir pra Brasília. Graças a 

Deus, graças ao povo brasileiro, 
graças ao Lula, ao PT, 
a todos os partidos, 

a gente conseguiu encerrar 
esse capítulo

‘



PAPO RETO

 Reconstrução passa pela
valorização do funcionalismo

Os preparativos para a
 Posse da Alegria em Brasília

“Seguir (r)existindo”,
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O FIM DA 
LONGA NOITE

PAPO RETO

Faltam poucos dias para ter fim a noi-
te mais longa e escura da história recen-
te do Brasil. Uma noite de quase 7 anos 
que caiu sobre o país assim que foi des-
fechado o golpe contra presidenta Dilma 
Rousseff, em 2016, e que deverá ter fim 
com os primeiros raios de sol de 2023. 

Em 16, uma mulher eleita com 54 mi-
lhões de votos foi deposta sem cometer 
crime algum, como seus próprios algo-
zes reconheceriam mais tarde, e desde 



então a maioria da população brasilei-
ra está entregue a um projeto conscien-
te de destruição, morte e caos que tem 
sido executado com requintes de sadis-
mo pelo atual presidente e seus aliados.

Assim como Dilma, o agora presidente 
eleito Luiz Inácio Lula da Silva passou 
pela mesma perseguição política, jurí-
dica e midiática, ficando preso por mais 
de 500 dias para não disputar as elei-
ções de 2018.

Lula e Dilma foram as vítimas mais vi-
síveis desse projeto de destruição, mas 
não foram as únicas, como se sabe. Lon-
ge disso. Basta lembrar das milhares de 
vidas que deixaram de ser salvas, du-
rante a pandemia, em razão do negacio-
nismo criminoso do governo Bolsonaro. 
Ou dos indígenas que viram multiplicar 
as invasões e os assassinatos em suas 
terras, sob o olhar complacente, quan-
do não cúmplice, desse mesmo governo. 
Ou dos milhões de pais e mães de famí-



lia jogados no desemprego e na miséria, 
abandonados à própria sorte, já que Bol-
sonaro e Paulo Guedes fizeram questão 
de esmagar toda e qualquer política pú-
blica que atendesse às necessidades mí-
nimas da população brasileira.

Mas a hora agora é de reconstruir, 
como diz o título da principal matéria 
dessa edição. Todos os sinais dados por 
Lula e sua equipe apontam para a reto-
mada do desenvolvimento com participa-
ção social e distribuição de renda. Para 
que esse projeto se efetive, é fundamen-
tal fortalecer o Estado e valorizar o fun-
cionalismo – como lembraram, à equipe 
de transição, dirigentes de centrais sindi-
cais, da ISP e de entidades de servidores.

Ainda no clima de retomada, esta edi-
ção do JPOD traz uma matéria sobre os 
preparativos para a posse de Lula, que 
deve se transformar numa grande festa 
pela volta da democracia.

Boa leitura. 



RETOMADA

[A RETOMADA DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS NO PRÓXIMO GOVERNO
PASSA PELO FORTALECIMENTO DO

ESTADO E PELA VALORIZAÇÃO 
DO FUNCIONALISMO]
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Desde que a equipe de transição do 
futuro governo Lula começou a mapear 
as condições da máquina pública após 
4 anos de Bolsonaro, a expressão que 
mais se ouve em Brasília é “terra arra-
sada”. É como se o exército inimigo ti-
vesse marchado sobre a capital federal, 
bombardeado a Explanada dos Ministé-
rios, incendiado o cerrado e sequestra-
do o Tesouro Nacional. 

Os relatos sobre o estado da máquina, 
dos programas e das contras públicas 
são assustadores. Na educação, na saú-
de, no meio ambiente, nos órgãos de fis-
calização e controle, na habitação, no 
conjunto de políticas para mulheres, na 
cultura, na assistência social, na agri-
cultura familiar, pra onde quer que se 
aponte uma lupa o cenário é invariavel-
mente o mesmo, uma mistura de aban-
dono, destruição e cofres vazios.

“O governo Bolsonaro quebrou o Esta-



do brasileiro, comprometendo serviços 
essenciais e investimentos públicos fun-
damentais”, resumiu uma nota publica-
da pelo Gabinete de Transição em 13 de 
novembro. 

No dia seguinte, durante a coletiva de 
encerramento dos trabalhos do Gabi-
nete, o ex-ministro Aloizio Mercadan-
te, coordenador dos grupos técnicos da 
transição, destacou a ausência de pre-
visão orçamentária para programas e 
despesas básicas como pagamento do 
Bolsa Família, reajuste do Salário Mí-
nimo, Farmácia Popular, Defesa Civil, 
abastecimento hídrico, manutenção de 
estradas, merenda escolar, residência 
médica e tratamento de câncer, entre 
muitas outras áreas.

“E quem está pagando a conta des-
se apagão fiscal são os pobres, aqueles 
que mais precisam do Estado, que pre-
cisam de políticas públicas de qualida-
de”, disse Mercadante.



O presidente Lula fala durante a coletiva de encerramento 
dos trabalhos do Gabinete de Transição
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A solução emergencial encontrada pe-
los integrantes do próximo governo foi 
o encaminhamento de uma PEC ao Con-
gresso. A proposta aumenta o limite do 
teto do de gastos em R$ 145 bilhões, va-
lor considerado mínimo para fechar as 
contas deste ano e manter funcionando 
os serviços públicos essenciais em 2023.

Porém, a partir de janeiro será preciso 
muito mais do que a operação tapa-bu-
raco para o país retomar o caminho do 
crescimento econômico com distribui-
ção de renda, combate às desigualda-
des, emprego de qualidade e vida sau-



dável – conforme tem proposto o presi-
dente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e 
todas as pessoas de sua equipe.

Nada disso será entregue se, entre as 
muitas ações necessárias, o futuro go-
verno não priorizar a reconstrução do 
Estado brasileiro e a valorização do ser-
vidor público – cujas condições de tra-
balho começaram a se deteriorar com o 
governo golpista de Michel Temer e pio-
raram muito nos últimos quatro anos.

Negociação coletiva
Em 6 de dezembro, representantes do 

funcionalismo fizeram duas reuniões 
com integrantes do Gabinete de Transi-
ção e entregaram documentos contendo 
suas reivindicações.

“A redução do tamanho efetivo do Es-
tado, após 2016, se deu por meio de cor-
tes de pessoal e suspensão de concursos 
para novas contratações e, principalmen-
te, a vigência da Emenda Constitucional 



95/16, que reduziu drasticamente o orça-
mento público. Ano após ano, as condi-
ções de trabalho e de salários vêm sendo 
precarizadas e, cada vez mais, as ativi-
dades administrativas e de carreiras vêm 
perdendo espaço”, denuncia documento 
entregue numa dessas reuniões, que en-
volveu as centrais sindicais e a ISP.

O foco deste documento é a conquista de 
relações de trabalho democráticas no ser-
viço público, com a regulamentação da ne-

Intergrantes da ISP na entrega de documento que pede a regulamentação 
das negociações coletivas
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gociação coletiva para o funcionalismo.
A Constituição de 88 garantiu o direi-

to de greve aos servidores, mas deixou a 
regulamentação das negociações para a 
legislação futura. O direito à negociação 
coletiva está previsto na Convenção 151 
da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho), da qual o Brasil é signatário.

Nos governos Lula e Dilma, ressalta o 
documento, houve “avanços graduais” 
que culminaram com a aprovação da Lei 
3831/15. Essa lei, no entanto, acabou ve-
tada por Temer após o golpe de 16.

Da mesma maneira, iniciativas parale-
las, como a Mesa Nacional de Negocia-
ção Permanente do SUS, foram desativa-
das por Temer e extintas sob Bolsonaro.

As centrais e a ISP lembram que as 
greves normalmente ocorrem quando 
existem negociações e estas chegam a 
um impasse. “Como reconhecer aos ser-
vidores públicos o direito de greve e 
viabilizar o exercício desse direito sem 



‘

lhes reconhecer o pleno direito de nego-
ciação coletiva?”, pergunta o texto en-
tregue à equipe de transição. 

Frente a esse quadro, as centrais pe-
dem ao futuro governo:

•	 Liberdade e autonomia de organização sin-
dical, direito de greve e de negociação coletiva, 
instrumento para a solução de conflitos nas rela-
ções de trabalho.
•	 Criação de um espaço permanente de diálo-

go e negociação entre agentes públicos e repre-
sentantes sindicais, para a elaboração de um 
programa específico de promoção dos direitos e 
do emprego público, assim como estabelecer de 
forma negociada e permanente os deveres para 
com a sociedade.
•	 Regulação da negociação coletiva entre 

as entidades dos servidores e a Administração 
Pública, tomando por base propostas anterior-
mente apresentadas.
•	 Estabelecimento de medidas imediatas que 

garantam um processo de transição para que 
os direitos e benefícios sejam mantidos.
•	 Regulação de Mesas de Negociação Perma-

nentes, a serem instituídas no âmbito dos Pode-
res da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios.
•	 Inclusão, nos processos de negociação, de 

todos os trabalhadores e trabalhadoras, concur-
sados, contratados e subcontratados para pres-



tação de serviços.
•	 Os organismos públicos contratantes serão 

responsáveis pelo cumprimento dos direitos, 
salários e benefícios pela prestadora de serviço 
aos subcontratados.
•	 Democratização das relações de trabalho no 

serviço público: proibição de práticas antissin-
dicais, garantia de acesso dos sindicatos aos lo-
cais de trabalho, estabilidade para as e os diri-
gentes sindicais, garantindo sua liberação quan-
do solicitada pela entidade sindical e mecanis-
mos democráticos de financiamento sindical.
•	 Garantia do direito ao livre exercício de 

greve das trabalhadoras e trabalhadores no 
serviço público, em conformidade com os ter-
mos constitucionais.

O documento também pede transpa-
rência em relação aos orçamentos pú-
blicos e participação das entidades sin-
dicais na definição das diretrizes orça-
mentárias em todos os níveis.

Reposição emergencial
As questões mais imediatas foram colo-

cadas à mesa na reunião com o Fonase-
fe (Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais).



Entre as principais reivindicações, está 
a reposição das perdas salariais dos últi-
mos quatro anos, calculadas em 27%.

Segundo Sérgio Ronaldo da Silva, se-
cretário-geral da Condsef (Confedera-
ção dos Trabalhadores no Serviço Públi-
co Federal), presente à reunião, as en-
tidades sindicais devem atuar junto ao 
Congresso Nacional para tentar uma re-
posição emergencial em 2023 com parte 
dos recursos da PEC de recomposição 
orçamentária enviada pelo futuro gover-
no ao parlamento.

O restante deve ser debatido assim que 
forem instaladas as mesas de negocia-
ção. “Foi uma reunião produtiva”, disse 
Sérgio. “Sinalizaram que vão tratar com 
muita pujança a questão da negociação 
coletiva e da instalação das mesas nacio-
nais de negociação, para que a gente tra-
te de todos esses temas que estão repre-
sados desde o golpe de 2016”.

As entidades também pedem o arqui-



vamento definitivo da PEC 32 e a revo-
gação de leis que, com Bolsonaro e Gue-
des, teriam promovido uma “reforma ad-
ministrativa invisível”.

“Um serviço público forte com a capa-
cidade de atender às necessidades mais 
importantes do nosso povo passa ne-
cessariamente por servidores(as) públi-
cos(as) capazes, concursados(as) e bem 
remunerados(as)”, diz a Fonasefe.

Fo
to

: C
or

re
io

 B
ra

zi
lie

ns
e

Sérgio Ronaldo, da 
Condsef: instalação de 
mesas de negociação 
para discutir temas 
represados desde 2016 



ANO NOVO

[FESTA COM SHOWS MUSICAIS
MARCA O FIM DO OBSCURANTISMO DA 
ERA BOLSONARO E DEVE LEVAR 300 MIL 

PESSOAS A BRASÍLIA]
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ALEGRIAALEGRIA
A POSSE DA

Chico César é uma das 
40 atrações musicais 
previstas para a posse 
de Lula na Explanada dos 
Ministérios



Exatos 20 anos depois de ter subido a 
rampa do Palácio do Planalto pela primei-
ra vez, o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva repete o ritual no dia 1º de janeiro, 
numa festa que promete ser ainda mais 
grandiosa que a de 2003 – quando milha-
res de brasileiros e brasileiras de deslo-
caram a Brasília para testemunhar o fato 
inédito de um homem do povo tomando 
posse da Presidência da República.

Em 2003, não chegou-se a um acordo 
sobre o total de pessoas presentes na 
Esplanada dos Ministérios. Falou-se em 
70 mil, 120 mil, 150 mil e até 200 mil 
pessoas. Foi, de toda maneira, o maior 
público registrado em uma posse presi-
dencial até então. Agora, os organizado-
res da festa esperam algo em torno de 
300 mil pessoas.

A expectativa se justifica, em grande 
parte, pelas condições em que se deram 
a vitória eleitoral e por tudo de ruim 
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que tem acontecido ao país e à popula-
ção desde o golpe de 2016. A vontade 
de celebrar o momento pode ser medi-
da pelas centenas de caravanas sendo 
organizadas em todo o país com destino 
ao Planalto Central na virada do ano.

“A gente passou 580 dias acampados 
em Curitiba, tivemos um candidato preso 
em 2018, enfrentamos esses anos todos 
de negacionismo. A história foi justa com 
o Brasil. Por isso tá todo mundo muito a 
fim de ir pra Brasília”, diz Lígia Toneto, 

Festa da posse em 2003: público recorde deve ser 
superado 20 anos depois



secretária de Juventude do PT no estado 
de São Paulo e uma das organizadoras 
das caravanas que sairão da capital.

Na cidade de São Paulo, segundo Lí-
gia, somente o PT está disponibilizando 
22 ônibus. Ao todo, nas contas da diri-
gente, devem sair mais 200 ônibus do 
estado.

Estrutura e segurança
A maioria dos ônibus de São Paulo par-

te no final do dia 31, de maneira que 
muita gente vai no bate-volta, virando o 
ano na estrada, passando o dia na capi-
tal federal e voltando pra casa à noite.

Uma parte dos ônibus, porém, viaja 
no dia 30. Para receber quem chega an-
tes, estão sendo montados dois grandes 
acampamentos em Brasília – um no Par-
que da Cidade, outro no Ginásio Nilson 
Nelson. A alimentação será por conta de 
cada um, mas Lígia adianta que a orga-
nização está em contato com empresas 



locais para fornecimento de marmitas a 
preços baixos.

A maior preocupação é com a segurança 
– nas estradas e na própria capital –, devido 
aos atos terroristas praticados por seguido-
res de Bolsonaro desde a vitória de Lula.

“A recomendação é para que os ônibus 
saiam em comboios de pelo menos 4 ou 5. 
Isso reduz a vulnerabilidade nas estradas. 
Em Basília, pedimos para que as pessoas 
andam sempre em grupos”, orienta Lígia. 
“Além disso, haverá advogados parceiros 
de plantão, à disposição para lidar com 
qualquer questão indesejável”.

Gaby Amarantos 
e Jards Macalé
também estarão
nos palcos do 
Festival do Futuro
montados na
Explanada
dos Ministérios
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Retomada
Entre o público jovem, a procura por 

lugar nas caravanas é alta. “Já tem até 
fila de espera”, conta Lígia. “Muita gen-
te se envolveu na campanha; tem o pes-
soal que participou da campanha do pri-
meiro voto, que virou engajamento na 
eleição; e agora todo esse pessoal quer 
ir pra posse”, explica.

A empolgação da parcela jovem do elei-
torado tem também um componente ge-
racional. Muitos dos que ajudaram a ele-
ger Lula agora começaram a se envolver 
com a política justamente no período do 
golpe contra a presidenta Dilma e nunca 
experimentaram o sabor de uma vitória 
tão simbólica e arrebatadora.

Esse é o caso da própria Lígia, que par-
ticipará de sua primeira posse. Ela come-
çou na militância em 2014, com 17 anos, 
ajudou a reeleger Dilma naquele ano, mas 
não teve como à posse da ex-presidenta. 
E de lá pra cá, as coisas só pioraram. 



“A minha geração só apanhou na mi-
litância, a gente só perdeu. Fomos às 
ruas, mas sempre para protestar, pra 
resistir. Agora é com um sentimento de 
alívio, de festa e de muita empolgação. 
É um sentimento de retomada”.

Contando os dias
Esta também será a primeira posse 

da servidora federal Sânia Barcelos, 
de 34 anos. 

“Na primeira vez que o Lula foi eleito 
eu não votava. Nas outras, eu estava nova 
ainda ou não tinha recursos para viajar. 
Era um negócio muito distante. Nem le-
vantava a possibilidade de ir a Brasília. 
Não tinha percepção de que era algo que 
eu poderia participar”, conta Sânia, que é 
funcionária do Ceasa de Contagem (MG) 
e dirigente do Sindsep-MG.

Desta vez foi bem diferente. Confiante 
na vitória eleitoral de Lula, Sânia come-
çou a se preparar para a viagem da pos-



se com um ano de antecedência, na vi-
rada de 2021 para 2022. 

“Já estava olhando para ir antes da elei-
ção”, conta ela, que logo depois do resul-
tado do segundo turno comprou as pas-
sagens de ônibus e reservou um quarto 
de hotel para ela e o companheiro.

“Estou contando os dias. Vai ser mara-
vilhoso”, afirma Sânia, que além de levar 
bandeira, boné e da camiseta vermelha, 
estreará em Brasília as tranças nagô fei-
tas especialmente para posse.

Festival do Futuro
Até o fechamento desta edição, 17 che-

fes de Estados haviam confirmado pre-
sença na posse.

O roteiro oficial prevê que Lula e o 
vice Geraldo Alckmin cheguem por volta 
de 14h30 à Catedral de Brasília. Depois 
eles se dirigem ao Congresso Nacional, 
onde acontece a assinatura do termo de 
posse e o pronunciamento do novo pre-



sidente. Por fim, Lula dirige-se ao Palá-
cio do Planalto, sobe a rampa e recebe a 
faixa presidencial no Parlatório. É gran-
de a expectativa de que a faixa seja pas-
sada pela ex-presidenta Dilma Rousseff 
– já que o Bolsonaro informou a aliados 
que vai fugir de mais esse compromisso.

Além da cerimônia oficial, o PT preten-
de transformar a data histórica numa 
grande festa popular. Batizada de “Fes-
tival do Futuro” ou “Lulapallozza”, a fes-
ta está sendo organizada pela primeira 
dama Janja da Silva e deve reunir mais 



de 40 atrações musicais em dois palcos 
na Esplanada. “O dia 1º de janeiro vai 
começar com muita alegria e terminar 
com muita alegria”, disse Janja no co-
meço de dezembro. 

As apresentações começam às 12h, 
mas a maioria dos shows deve ficar para 
depois da cerimônia de posse, por vol-
ta das 18h. Entre os nomes confirma-
dos, há opções para quase todos os gos-
tos e estilos, como Jards Macalé, Maria 
Rita, a futura ministra Margareth Mene-
zes, Geraldo Azevedo, Martinho da Vila, 
Chico César, Pablo Vittar, Luedji Luna, 
Johnny Hooker, Fernanda Abreu, Tulipa 
Ruiz, Teresa Cristina, Odair José, Duda 
Beat, Almério e Gaby Amarantos.

Com tanta gente boa, quem estiver em 
Brasília terá definir suas prioridades, 
como já fez a servidora Sânia Barcelos, 
que também é musicista. No topo de sua 
lista estão Chico César e Geraldo Aze-
vedo. “Eu amo o Chico César. E o Geral-



do Azevedo minha mãe cantava pra mim 
quando eu era criança”, justifica.

Já Lígia e o pessoal que estiver nas ca-
ravanas organizadas por ela vão tentar 
aproveitar o máximo possível antes de pe-
gar a viagem de volta, prevista para as 
22h do próprio dia 1º. Serão mais mil qui-
lômetros de estrada para encerrar a ma-
ratona. Cansativo, porém compensador.

“Vai estar tudo em clima de festa. Gra-
ças a Deus, graças ao povo brasileiro, 
graças ao Lula, ao PT, a todos os parti-
dos, a gente conseguiu encerrar esse 
capítulo”, conclui ela. 

Lígia Toneto, 
que ajuda a organizar as 
caravanas em SP: 
“Festa com sentimento 
de alívio e retomada”
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SEGUIR
(R)EXISTINDO

Cleide Oliveira

[AOS POUCOS VAMOS NOS
CURANDO E EXERCENDO

NOSSO PODER DE RESILIÊNCIA]

PONTO DE VISTA
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Morrer não necessariamente é si-
nônimo de finitude! Uma lagarta mor-
re para ressurgir borboleta, uma fênix 
morre para ressurgir das cinzas mais jo-
vem e forte.

Assim somos nós que dedicamos nossa 
existência a (R)existir. 

Muitas vezes é preciso morrer, res-
surgir das cinzas, abandonar o casulo e 
prosseguir na luta, em uma nova etapa, 
com novas possibilidades. O importan-
te é seguir, pois somos seres errantes 
numa jornada evolutiva.

O ano de 2022 seguiu com a pandemia 
da Covid 19, que, para além da crise sa-
nitária, deixou nossos corpos e mentes 
encharcados das dores ainda muito vi-
vas em nossa breve memória humana, 
deixou marcas profundas das perdas vi-
vidas, do não dito.

Aos poucos vamos nos curando, exer-
citando nosso poder de resiliência, fir-



 Quem se coloca na 
militância não tira férias, 

não descansa. São direitos 
a reconquistar, são vidas 

a honrar 

‘

‘
mando nossa resistência que é consequ-
ência do LUTO, que é verbo e nos faz se-
guir lutando. Eu Luto!

Este ano eu morri… Mas também res-
surgi e segui resistindo, pois quem se 
coloca na militância, não tira férias, não 
descansa. São direitos a reconquistar, 
são vidas a honrar. 

Temos a responsabilidade de ser es-
perança. Não de quem espera na jane-
la, mas de quem sai e vai em busca da 
mudança. Esperança que nos faz seguir 
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acreditando e buscando construir um 
mundo melhor, mais humano que propa-
gue a cultura da paz.

Temos, para o novo ano, muitas possi-
bilidades surgindo, cada dia que surge é 
uma nova esperança.

O último dia de um ano não é o fim. Ao 
contrário ele é o começo, pois é nesse 
dia, quando escolhemos que tudo pode-
rá ser diferente no ano que vai nascer, 
que iniciamos a mudança. 

Seja mudança, seja o elo da transfor-
mação, seja (r)existência! 

Cleide Oliveira é assistente social e dirigente sindical 
do Sintraseb – Sindicato Único dos Trabalhadores no 

Serviço Público Municipal de Blumenau (SC).
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PIXINGUINHA
No dia 27 de fevereiro de 2023 com-

pletam-se 50 anos que Pixinguinha – 
considerado por muitos o maior músico 
brasileiro de todos os tempos – caiu ful-
minado por um ataque cardíaco no altar 
da Igreja Nossa Senhora da Paz, duran-
te o batizado do filho de um amigo. 

Alfredo da 
Rocha Vianna 
Filho, Pixinguinha:
Mais de 600 
composições 
ao longo de 
75 anos de vida



Em seu enterro, no dia seguinte, a 
multidão deu adeus ao grande composi-
tor entoando Carinhoso, a mais conhe-
cida de suas composições, que ele teria 
composto aos 20 anos, em 1917. A pri-
meira gravação, no entanto, é de 1928.

A genialidade de Pixinguinha fez com 
que ele tivesse iniciação precoce. Nasci-
do Alfredo da Rocha Vianna Filho numa 
casa frequentada por grandes músicos, 
aos 14 anos já tocava em grupos de cho-
ro, orquestras, no teatro de revista, ca-
barés e ranchos carnavalescos; e aos 
15, era diretor de harmonia de um des-
ses ranchos. 

Aos 22 anos, vem o primeiro grande su-
cesso, o choro “Um a Zero”, homenagem 
à vitória do Brasil sobre o Uruguai em 29 
de maio de 1919, no Estádio das Laran-
jeiras, Rio de Janeiro. Com o placar, a se-
leção conquistava seu primeiro título, de 
campeã sul-americana de futebol. 

Ao morrer, aos 75 anos, Pixinguinha 



era autor de uma vasta obra com mais 
de 600 composições, feitas exclusiva-
mente por ele ou com um seleto grupo 
de 12 parceiros – segundo levantamen-
to do site pixinguinha.com.br, produzido 
pelo Instituto Moreira Sales e que está 
no ar desde 2021.

O site é o trabalho mais completo so-
bre a vida do músico e sua obra, com 
fotos, partituras, manuscritos, discos, 
e fonogramas, entre estes, mais de 120 
gravações instrumentais de Carinhoso.

Sobre o tamanho, a qualidade e a im-
portância da obra de Pixinguinha, a me-
lhor definição foi cravada pelo crítico e 
historiador Ary Vasconcelos: 

“Se você dispõe de 15 volumes para 
contar a história da música popular bra-
sileira, fique certo de que é pouco. Mas, 
se você dispõe apenas do espaço de uma 
palavra, nem tudo está perdido. Escreva 
depressa: Pixinguinha”.

https://pixinguinha.com.br/
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“NO LINHO, NO PANO, 
PESCOÇO OCUPADO...
VENCEMOS 
MESMO MARGINALIZADOS”

Trecho do samba da Portela 
para o Carnaval de 2023, 
quando a escola completa 
100 anos de fundação

Ensaio da Portela no 
Sambódromo em 2022


