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Regime de corrupção e impunidade
Adolfo Santos
“É uma hipocrisia criticar o
Congresso pelo uso das passagens aéreas. Isso sempre foi assim”. Este foi o comentário que
mereceu do presidente Lula a
farra das passagens aéreas.
Claro, para quem já teve de enfrentar a crise do Mensalão
isto é café pequeno.
Que sempre foi assim, como
diz o presidente, é verdade. A
corrupção está intimamente ligada aos mecanismos de funcionamento do sistema capitalista. As multinacionais, os
banqueiros e os grandes capitalistas obtêm lucros gigantescos fazendo negociatas com os
altos funcionários dos governos que, por sua vez, recebem
suculentas propinas ou financiamentos de campanha para
se manter no poder.
As políticas governamentais são montadas para favorecer interesses de poderosos
setores econômicos. Foi assim
com a Reforma da Previdência, ou o fator previdenciário,
que obedece à necessidade de
economizar recursos para pagar juros aos agiotas da dívida pública e engordar os Fun-

OS TRÊS PODERES e o pacto de impunidade

dos de Previdência Privada.
Para tanto, necessitam de políticos que aprovem estas propostas. Por isso necessitou-se
de um Mensalão: para comprar cada uma das votações de
interesse do governo e da
classe dominante.
Com a chegada de Lula e do

PT ao governo, fortaleceu-se o
regime corrupto de falsa democracia. Lula pactuou com o
PMDB, beijou a mão do corrupto Jáder Barbalho, defendeu Renan Calheiros, articulou Sarney na presidência do
Senado e permitiu a reabilitação de Collor. A maioria deles

eram cadáveres políticos desprestigiados. Mas Lula precisou deles, as mais expertas
raposas nas práticas do “troca troca” de favores e hoje
são aliados e cúmplices do governo petista.
Todos são parte de uma
mesma “gangue” que atua
como uma máfia, se protegendo mutuamente. Sabe-se o
nome de cada um deles; porem, ninguém tem seus bens
confiscados nem vai para cadeia, porque no final da linha,
está mais um deles para salvá-los: o judiciário. É por esta
razão que o “banqueiro corruptor” Daniel Dantas está livre e o seu investigador, Delegado Protógenes Queiroz,
afastado de suas funções e
ameaçado de demissão.
Mas o combate à corrupção
é possível. Sabemos que com
este Congresso as CPI sempre
acabam em pizza. Por isso é
chave a mobilização da população, do povo trabalhador.
Tem sido assim em toda parte
do mundo; com a força do povo
nas ruas se conseguiu avançar
na investigação e o castigo aos
responsáveis de corrupção e
foi assim como se derrubaram
governos e políticos corruptos.
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Está prestes a ser instalada
uma CPI cujo objetivo seria
investigar as negociatas da
Petrobras. Impulsionada por
tucanos e peemedebistas,
igualmente corruptos, deixa
claro que nada sério será feito para esclarecer essa caixa
preta. Os tucanos têm o objetivo de desgastar o governo em tempo de eleição, e o
PMDB só faz chantagem depois de perder as “boquinhas”
da Infraero.
De outra parte, setores ligados à FUP, MST, CUT, UNE, UBES,
ABI, realizaram na quinta feira
21 de maio, em Rio de Janeiro, uma passeata contra a
“CPI da oposição de direita”,
no entendimento que é uma
política para debilitar a Petrobras e depois privatizá-la. Não
duvidamos que tucanos e peemedebistas tenham essas intenções, mas é importante fazer alguns esclarecimentos.

Primeiro, os organizadores deveriam reconhecer que a maioria desta “oposição de direita”
está no governo, onde foi levada pela mão do presidente Lula.
Em segundo lugar, a mobilização defendeu a unidade em torno do slogan “O petróleo tem
que ser nosso”, e propõe, corretamente, o monopólio estatal do
petróleo.
Mas de quem é a responsabilidade do que o petróleo ainda
não seja nosso e que a Petrobras
não detenha o monopólio dessa
riqueza? Da “oposição de direita” ou do próprio governo Lula
que está no finalzinho do segundo mandato? Fica evidente que
a CUT e a UNE tem como único
objetivo “blindar” a Petrobrás e
o governo dos quais se beneficiam com cargos e subsídios. Segundo a FSP de 22/05 “...a mobilização de petroleiros no Rio...
teve o dedo de Wilson Santarosa,
gerente de Comunicação Institu-

cional da empresa e presidente do conselho deliberativo do
fundo de pensão Petros”.
Nem a CPI dos tucanos nem
as mobilizações CUT-petistas
defendem a Petrobras. Nossos
parlamentares devem utilizar
essa CPI para denunciar as falcatruas na Petrobrás, e chamar a uma grande mobilização para exigir do governo Lula
o 100% da Petrobrás estatal, o
fim da privatização das bacias petrolíferas, a reversão dos
contratos para que empresas
privadas explorem o sub-solo e
a redução dos preços da gasolina e demais derivados. Junto com isto, exigir transparência nos manejos das finanças
da Petrobrás e a formação de
uma comissão de funcionários
e técnicos da empresa para investigar os indícios de fraude,
de irregularidades nos contratos bilionários e de desvios de
dinheiro dos royalties. (A.S.)

ECONOMIA

Governo faz o povo pagar a conta para
OS RENTISTAS DA DÍVIDA PÚBLICA
Rodrigo Ávila
Economista da Auditoria
Cidadã da Dívida e Assessor da
Liderança do PSOL na Câmara
Deputados

D

e 1995 a 2008, o
governo federal
gastou R$ 906 bilhões com juros e
R$ 879 bilhões
de amortizações das dívidas
interna e externa pública.
Além disto, foram pagos também R$ 3,779 trilhões a título
de refinanciamento, ou seja, a
“rolagem” da dívida, que significa o pagamento de amortizações por meio da emissão de
mais títulos. Apesar de todos
estes pagamentos, a dívida interna explodiu, atingindo R$
1,6 trilhão ao final de 2008, enquanto a dívida externa continuou crescendo, tendo fechado
2008 em US$ 267 bilhões.
Para termos uma idéia do
que significa cifras tão absurdas, basta dizer que em 2009
(até 7 de maio) foram gastos
R$ 52,7 bilhões com todo o funcionalismo público federal (ativo, inativo e pensionistas) e R$
81,5 bilhões com juros e amortizações da dívida (sem sequer
considerarmos a “rolagem”).
Em suma: os gastos com a dívida são tão altos que representam bem mais que todos os gas-

OFICINA contra o pagamento da dívida pública em Belém - Janeiro/2009

tos com os servidores públicos,
injustamente apontados pela
grande imprensa como os vilões
das contas públicas.
O pagamento da dívida é
a prioridade número um do
governo. Caso haja qualquer
ameaça a seu pagamento, imediatamente o governo toma
medidas para restabelecer esta
“ordem”. Um exemplo disso foi
a medida que irá reduzir de
22,5% para 15% o Imposto de
Renda (IR) sobre os ganhos dos
investidores com títulos da dívida pública. Esta medida foi
tomada para se garantir o próprio pagamento da dívida, ou

seja, garantir que o governo continue tomando empréstimos
para pagar as amortizações e os
juros que estão vencendo.
Importante ressaltar que,
em 2006, já foi concedida isenção de IR para o ganho de estrangeiros em aplicações de títulos da dívida interna brasileira. Agora o governo reduz o
imposto para os brasileiros,
aprofundando ainda mais uma
estrutura tributária injusta e
regressiva, na qual os mais ricos pouco pagam, enquanto os
trabalhadores e consumidores
financiam o Estado. A queda na
arrecadação de IR também afetará os estados e municípios,
que têm direito à metade da
arrecadação desse imposto, e
atravessam grave crise financeira com a queda dos repasses
federais, cortando gastos sociais fundamentais, como merenda escolar e despesas hospitalares. Essa medida mostra,
mais uma vez, quem é sempre
chamado a pagar a conta da crise: os trabalhadores, Isso mostra também que a dívida pública é o centro dos problemas nacionais, e tem comandado as principais decisões
de política econômica.
Atualmente, o imposto de
renda incidente sobre os ganhos dos brasileiros com a dívida interna (por meio dos
“Fundos de Investimento de
Renda Fixa”) varia de 15% a

22,5%, dependendo do prazo
no qual os recursos permaneceram aplicados. Com a nova
medida do governo, este percentual máximo de 22,5% cai
para 15%. Enquanto isso, os
trabalhadores assalariados
pagam até 27,5% de Imposto de
Renda, o que é uma grande injustiça. Por exemplo: um rentista que ganhar um milhão de
reais durante o ano com a dívida pública se sujeitará a uma
alíquota máxima de 15%, enquanto um trabalhador que
recebe salário superior à quantia de apenas R$ 3.582,00 por
mês fica submetido a uma alíquota de 27,5%.
Diante dessa conjuntura, ao
invés de suspender temporariamente o pagamento da dívida
interna e auditá-la, ou de pelo
menos obrigar os bancos a reduzirem suas taxas de administração dos fundos de investimento, o governo optou por reduzir o Imposto de Renda incidente sobre os ganhos com a
dívida interna. Desta forma, o
governo garante a rolagem da
dívida, mantendo os investidores nos “fundos de investimento” comprando títulos da dívida, e termina por atender aos
anseios dos banqueiros, que jamais iriam querer uma massa
de recursos aplicados na poupança, dos quais 65% têm de
ser aplicados no setor produtivo (imobiliário).
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Tomar as ruas pelo FORA YEDA!
Este governo não nos serve, novas eleições

YEDA CRUSIUS na corda
bamba: cai do palanque
e com a mobilização
pode cair do governo

Anna Miragem
e Cléber da Silva

N

o dia 22/5, a go
vernadora do
RS (PSDB), foi
a São Valentim,
numa “agenda
positiva”. De repente, o palco
cede e Yeda tem que ser carregada. (foto) O susto da governadora não foi nada perto da
agonia diária fruto da instabilidade permanente, marca de
seu governo. Todo dia, a tucana enfrenta forte pressão,
oriunda, seja da oposição do
próprio vice, ou da indignação
de servidores, em especial os
da educação e do CPERS, seu
sindicato, e das denúncias de
corrupção e Caixa 2. Cenário
que a coloca com a pior popularidade entre os governadores e,
botou, na ordem do dia, a exigência de sua saída. A palavra
de ordem “Fora Yeda” expressa a rejeição ao ajuste drástico
feito pelo governo, a mando do
Banco Mundial, com fechamento de escolas, crianças estudando em containeres, falta de diálogo, ataque aos servidores e
repressão aos movimentos. Mas
é alvo, também, de graves denúncias de corrupção, como o
desvio de 40 milhões do DETRAN. Em 19/02, o PSOL, trou-
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xe à tona o Caixa 2 e apropriação de dinheiro de campanha
para comprar sua mansão. Em
13/5 a Revista Veja estampou
revelações que confirmam as
denúncias do partido. O marido de Yeda teria recebido 400
mil de doação sem prestar contas. Em janeiro um membro do
governo já havia aparecido
morto no Lago Paranoá em Brasília. Marcelo Cavalcante, com
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suposto suicídio, é citado nos
casos de corrupção do governo
e estava chamado para depor.
Foi assim, que a política no estado passou a fazer parte do cotidiano de escândalos que assolam as podres instituições do
regime no país. Agora se agudiza um outro, “Operação Solidária”, que envolve políticos de
forte base eleitoral, do PMDB
e do PP gaúchos. Secretários e
assessores de Yeda também
aparecem nas gravações da polícia federal.
O PT levantou uma CPI,
cujo objetivo seria sangrar
Yeda até as eleições. O PSOL
entrou com pedido de impeachment. Mas, é nos atos e passeatas de rua, que está o caminho
para derrotar o governo.
Construir a máxima
unidade de ação para
mobilizar
Atos unitários acontecem de
forma sistemática. O Fórum dos
Servidores, CPERS mais 9 entidades, vem protagonizando
uma campanha que está nas
ruas desde fevereiro. Os estudantes se mobilizam. No dia 6

Rio de Janeiro:

rentes, trens lotados igual lata
de sardinha e como se isso não
bastasse, os trabalhadores e a
população são chicoteados literalmente pelos seguranças
da super-via como assistimos
na rede de TV nacionalmente.
No metrô privatizado a mesma coisa somado ao preço do
bilhete, o mais alto do país.

Crise no
transporte
público

Demora na saída das barcas, não cumprimento de horários, falta de infra-estrutura
adequada, longas filas em baixo de sol e chuva e calor nas
embarcações - são os principais problemas que os usuários das barcas são obrigados
a enfrentar diariamente. E
além do péssimo serviço, os
trabalhadores de Niterói e São
Gonçalo pagam o valor absurdo de R$ 2,50.
Esta é a situação desde que
a empresa “Barcas S.A.” (responsável pela travessia entre
Rio e Niterói) foi privatizada
em 98, com o argumento que

de maio, com ousadia, impediram a odiada Secretária da Educação, Mariza Abreu, de entrar
no local onde faria uma palestra sobre os planos de destruição do ensino público no estado. Mas, agora, é hora de fortalecer o movimento a partir de
sua unificação política para
apostar com mais energia no
chamado à mobilização de massas. O central é unir as iniciativas. Só a ação independente de
servidores, estudantes e demais
trabalhadores, nas ruas, pode
empurrar qualquer iniciativa
institucional, como a CPI ou o
impeachment. Manter o eixo esperando pela Assembleia Legislativa ou pela justiça, trará 02
contradições básicas: deixar o
futuro da luta à mercê de partidos e instituições comprometidas em casos de corrupção por
todo o país. Em segundo lugar,
perder a oportunidade de superarmos a fragmentação e a desorganização dos trabalhadores
em sua mobilização, não só para
tirar Yeda, mas para impedir
que um substituto, como o vice
Feijó, siga governando pelo
mesmo caminho.

melhoraria os serviços.
Em 22 de Maio de 1959, ou seja,
há 50 anos ocorreu a “Revolta da
Cantareira”, quando a população se rebelou contra os empresários que exploravam as Barcas
e atearam fogo na estação. Após
isso, temos que retomar o exemplo da Cantareira para voltar a
impor a estatização.
Trabalhadores são chicoteados
nos trens
O governo do Rio, deu concessão à Super-Via para explorar
o transporte ferroviário, o que vemos a cada ano, são os serviços
piorarem, com acidentes recor-

É possível mudar, com a
mobilização
Só há uma forma de mudar essa situação: exigindo a
reestatização do transporte
que deveria ser púbico, seguindo o exemplo da Revolta da Cantareira, ou dos rodoviários de Niterói e da Baixada fluminense que fizeram
greve por melhores salários e
pelo fim da dupla função (Cobrador e motorista). È necessário mobilizar a população e
exigir o fim das concessões e
garantir um transporte público de qualidade para o povo
do Rio de Janeiro.

CONJUNTURA

Com Ana Júlia e o PMDB

CAOS SOCIAL NO PARÁ
Michel Oliveira
Membro do Diretório Estadual
do PSOL/PA

A

onda global de de
missões influen
ciou a maré dos
rios paraenses. Ao
invés da marolinha de Lula, assistimos a uma
verdadeira pororoca.
Entre dezembro de 2008 e
março de 2009, o Pará fechou
23 mil postos de trabalho. Isso
equivale ao fechamento de 192
postos por dia.
O Pará possui cerca de 7 milhões de habitantes. Destes cerca de 4 milhões estão localizados abaixo da linha da pobreza.
Este quadro desesperador é o
que explica o crescimento dos
índices de violência. A selvageria dos crimes transforma o
medo em sentimento cotidiano.
Ana Júlia impõe corte de
verbas em meio à crise
econômica
Ana Júlia acaba de lançar
decreto visando reduzir despesas através do fechamento de
repartições públicas às 14h. A
saída de Ana Júlia frente à redução de arrecadação do Estado é despejar a crise na costa
dos trabalhadores.
A idéia central do governo é
seguir à risca a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada por
FHC (e mantida por Lula) para
estrangular os investimentos
sociais. O decreto significará
uma queda da qualidade dos
serviços públicos e mais arrocho para o funcionalismo.
Saúde e Educação na UTI
A redução do orçamento
para as áreas sociais provocou
um verdadeiro colapso da Saúde e educação. O sucateamento obedece à lógica do favorecimento do setor privado: planos
de saúde e ensino pago.
Os hospitais e postos de saúde não oferecem condições de
atendimento. Isso gera a morte de inúmeros pacientes, gente pobre que não tem como pagar para ser medicado.

O POVO paga pela falta de investimentos em
saneamento e prevenção contra enchentes

A educação pública não possui o número adequado de professores, não há estrutura física e material pedagógico. Não
há valorização e qualificação
profissional.
As enchentes são parte do
caos social
As constantes chuvas impuseram o caos dos alagamentos
no Sul, Sudoeste e Oeste do
Pará. Os desabrigados se aglomeram em ginásios superlotados, com péssimas acomodações, sem água potável, comida, remédios e produtos de higiene. Em Belém o entupimento de canais e bueiros também
impõe o alagamento de inúmeras casas.
Longe de ser um problema
natural, trata-se da ausência de
políticas públicas. Trata-se da
completa omissão do Governo
do Estado e das prefeituras
frente à calamidade da habitação popular, da situação de nossos rios, e da ausência de saneamento e infra-estrutura adequados para enfrentar a época
de chuvas.

ritório do Pará. Entre as fazendas griladas está a Espírito Santo (Xinguara), de propriedade
do gangster Daniel Dantas.
Há uma escalada crescente
da militarização do latifúndio
visando derrotar a luta pela
reforma agrária. A contratação
de milícias armadas, verdadeiros grupos de extermínio, encontra no Governo Ana Júlia
um ponto de apoio.
A impunidade é a retaguarda do latifúndio. Os mandantes
do assassinato da Irmã Dorothy ainda não estão na cadeia.
Que os ricos paguem pela
crise
A classe trabalhadora e a
população do Pará lutam para
enfrentar essa grave situação.
Lutam muito, pois não há outra saída para melhorar nosso

nível de vida.
Ocorreram greves na saúde,
assistência, cultura e outras secretarias do município de Belém. Greve na educação estadual e municipal. Há ainda inúmeras categorias em conflito, como
os médicos da Santa Casa e campanhas salariais em curso como
rodoviários de Ananindeua e
Marituba. No movimento popular seguem fechamentos de rua.
No campo, aumentam as ações
do MST, do MAB, da FETRAF
e do MTL. Segue em curso a luta
contra a criminalização dos movimentos sociais.
Nas lutas é necessário deixar
claro que há responsáveis por
nosso sofrimento. A culpa e a
responsabilidade são de Lula,
da governadora Ana Júlia e dos
prefeitos. Todos eles governam
para os ricos e poderosos.
Devemos unificar os protestos em curso. Unidos pra Lutar
temos mais força e podemos vencer. Necessitamos construir a
necessária centralização das
campanhas salariais, das greves,
paralisações, passeatas, fechamentos de ruas, ocupações de
terra e barragens. Devemos propor a realização de um dia estadual de Lutas em todo o Pará no
final do mês de junho. Devemos
exigir de todas as centrais que
os protestos e greves sejam unitários e contra a crise.
No segundo semestre, defendemos uma jornada de lutas
estadual. A finalização dessa
mobilização deve ser ato público em Belém com a presença de
caravanas do interior.
GOVERNO da petista
Ana Júlia levou saúde
pública à falência

Paz no campo de Ana Júlia:
cemitérios para sem terras
O Pará é um dos campeões
da grilagem de terras no país.
São 6102 títulos irregulares.
Somados, os papéis representam mais de 110 milhões de hectares, quase a totalidade do ter-
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JUVENTUDE
Universidade:

Reorganizar a unidade da esquerda para derrotar
OS ATAQUES DO GOVERNO À EDUCAÇÃO
Adriano Dias e Fábio Felix
Um momento de crise
Estamos passando por um
momento de aprofundamento
da crise, superando os dois milhões de desempregados, fruto
das mazelas políticas e econômicas do capitalismo.
A juventude, em especial,
sofre com a falta de emprego e
acesso à educação, e fica mais
vulnerável à criminalidade.
Pesquisa recente mostra como
a relação desemprego, ociosidade e criminalidade estão intimamente ligados ao aumento de
assassinatos na juventude. A
cada 1% de aumento na taxa de
desocupação da população jovem, há alta de 0,5% na taxa de
homicídios nessa faixa etária.
As propostas apresentadas
pelo governo Lula não avançam na ampliação do acesso à
universidade. E aos que ingressam, não garante a qualidade de
ensino e a complementação do
tripé com pesquisa e extensão.
O tripé que o governo aplica é
o da expansão pouco qualificada através do Ensino à distância, PROUNI e REUNI. Esta
proposta aposta nos estudantes
como simples números para fazer cumprir a meta do Plano
Nacional de Educação: 30% dos
jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Meta que o governo não cumprirá, mantendo a
política de corte de verbas e

Estudantes da UFMT ocupam a reitoria

pagamento dos juros da dívida.
A prioridade dever ser: aumento de investimentos, democratização e expansão das vagas,
garantia de contratação de pessoal, assistência estudantil, laboratórios e novas estruturas.
O Novo ENEM: um passo
atrás na democratização do
acesso ao ensino superior.
O governo apresentou uma
nova proposta de acesso às universidades públicas. Com uma
visão de reconhecimento meritório do vestibular, reafirma o
vestibular como instrumento
mais justo de avaliação, acabando com a possibilidade de avançar na obrigatoriedade de universalizar o ensino superior
público. Além disso, padronizará currículos desmerecendo as

ESTUDANTES do Vamos à Luta nas ruas
pelo Fora Yeda em Porto Alegre
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especificidades regionais, não
democratizará o acesso, pois o
problema central da falta de
vagas não será atacado, e no aspecto democrático significa ser
aprovado nos conselhos superiores das universidades com a
composição retrógrada de 70%,
15%, 15%, negando a importância de se ampliar o debate para
além desses espaços.
Essa proposta já foi aprovada por algumas universidades,
mostrando todo o servilismo
dos reitores e da ANDIFE’s
(Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais) em relação ao governo.
A reorganização do ME se
dá na luta!
Diante de tantos desafios, é
fundamental que o campo do
movimento estudantil independente do governo se unifique para derrotar estes projetos. Infelizmente esse campo se
encontra disperso e no último
período não conseguiu unir forças contra o governo. Isso porque um setor do ME tem dispersado forças na construção
de uma política de reorganização, através do congresso nacional de estudantes-CONE, e
também porque setores da esquerda da UNE vacilam na luta
contra a direção majoritária.
Fruto da divisão, essa direção
vem tomando fôlego e ganhando DCE’s importantes como o
da UnB, o que fortalece a polí-

tica do governo nas universidades, às vésperas do CONUNE.
Defendemos a realização de
uma plenária unificada entre
a esquerda da UNE, as entidades que constroem o CONE e
o ANDES-SN, no intuito de
traçarmos um plano de lutas
para o próximo período, apontando para a construção de um
forte processo nacional contra
o novo ENEM e a restrição à
meia-entrada. Façamos a unidade da esquerda reorganizando o movimento com aqueles que, independente de onde
estejam organizados -dentro
ou fora da UNE- queiram construir a mobilização contra as
políticas do governo.

Vitória na
UniRitter-RS
A UniRitter tem um dos principais cursos de Direito do Estado do RS. São 3 mil estudantes, em sua maioria do curso
noturno. O Diretório Acadêmico, cujo ex-presidente é assessor parlamentar do PDT, partido envolvido em diversos escândalos de corrupção e que
apóia a reforma universitária
neoliberal do Governo Lula, tinha praticamente paralisado o
DA no último ano, com uma
gestão sem democracia e sem
prestação de contas. Iniciado
o processo eleitoral, conformaram-se duas chapas: a 1 representando a atual gestão, e a
2, que foi um amplo movimento de estudantes de luta. Depois de duas semanas de polarização entre dois projetos
antagônicos de DA, os estudantes deram a vitória, por 298
a 254 votos, para a Chapa 2 –
Pra Fazer Direito e optaram por
um novo rumo: o da luta coletiva pela melhoria da qualidade do ensino, por transparência e democracia!
Foi uma grande vitória do
movimento estudantil combativo que luta contra as burocracias que se instalam nas entidades estudantis, usando-as
para benefícios pessoais e para
travar as lutas dos estudantes.
(Roberto Seitenfus - Presidente
eleito da nova gestão do DA)

ENCARTE
ESPECIAL
II Congresso do

EM DEFESA DO PSOL

democrático, classista e de combate

O

debate a ser feito no Congresso do PSOL
é muito importante. A partir dele, serão
definidas as políticas para o próximo perí
odo. Do acerto das mesmas, depende o
avanço de nosso jovem partido. Nestas páginas publicamos, de forma resumida, a contribuição,
apresentada pela CST e centenas de militantes psolistas, ao II Congresso. São sínteses sobre a luta de classes
em nível mundial e nacional, de como está preparado nosso partido e suas principais tarefas em consequência da
situação política, econômica e social.

Internacional

A crise da economia mundial
e a situação do imperialismo
A crise econômica abriu uma
nova situação mundial. Não se
trata da crise do “modelo” neoliberal, que poderia ser substituído por outro modelo capitalista “mais humano”. Trata-se
da crise do sistema capitalista
mundial, dominado pelo imperialismo, o capital financeiro e
as multinacionais. Os capitalistas, como não conseguem todo
o lucro que pretendem na produção de bens, pois, precisariam levar à escravidão os trabalhadores do mundo, dedicamse, fundamentalmente, a especular. Com sabedoria, Oliver
Stone, no filme Wall Street
(1987), registra o seguinte diálogo entre um investidor milionário e seu aprendiz: “Não
sabes ainda que 1% do país é
dono de 50% da riqueza? Mais
de 90% da população tem sido
convencida que o mundo é as-

sim mesmo. Eu não produzo
nada. Somente faço apostas com
o que outros produziram. Isto é
o livre mercado”.
Mas, a crise é, também, política. O imperialismo tem dificuldade para manter sua dominação. O voto em Obama foi
uma clara rejeição aos anos de
Bush e de anseio de mudança,
que será frustrado, já que o novo
presidente foi apoiado pelas
grandes corporações para enfrentar com um “novo rosto” o
período de crise. No plano internacional, enfrenta a resistência afegã, que controla 70%
do país. O resultado da invasão
do Iraque lembra o Vietnã. Na
América Latina, os EUA não
conseguiram derrotar os processos revolucionários e os governos de Chávez e Morales.
Na Europa, o imperialismo se
depara com um movimento de

massas que não ficou passivo à
retirada de direitos. E a crise
é, também, ambiental: a sede de
lucro leva à exploração desenfreada da natureza, ameaçando
a vida no planeta.
O fracasso de Bush obrigou
o imperialismo a mudar seu
método. Obama privilegia as
negociações, sem abandonar
por completo a velha política,
como o envio de mais tropas
para o Afeganistão. A simbologia do primeiro presidente negro está a serviço de fortalecer
a hegemonia ianque severa-

mente questionada. Lula, quem
fora o agente do governo Bush
na região, rapidamente se converteu no principal colaborador para legitimar o novo rosto imperialista: Obama.
Declarou:”É plenamente possível uma nova relação de amizade com os EUA”.
Os responsáveis pela crise são o sistema financeiro, as
multinacionais e as grandes
empresas, o agronegócio e os
governos que os representam,
começando pelos dos países imperialistas. Eles são quem deve

C S T - P S O L | C O M B AT E S O C I A L I S T A |

7

ENCARTE ESPECIAL
pagar a conta. Esta crise não se
resolverá com medidas econômicas parciais, baixar juros ou
aumentar o crédito. Não existe saída puramente econômica da crise. Somente pode ser
resolvida no terreno político da
luta de classes, pois, dela dependerão as únicas alternativas
possíveis: ou a paga a maioria
da população trabalhadora e
pobre, ou a pagam aqueles
que a provocaram.
Os capitalistas e seus governos pretendem que a crise recaia sobre os trabalhadores, as
classes médias e o povo pobre.
Já estão aplicando parcialmente esta política com demissões;
rebaixamento salarial, cortes
de direitos, redução de investimentos sociais, maior repressão aos imigrantes e no saque
de riquezas dos países pobres.
O Banco Mundial afirmou que
“nos países pobres, mais de 1
bilhão vão passar fome por conta da crise global”.
A alternativa dos trabalhadores e dos povos se expressa
nas lutas que resistem a pagar
o preço da crise. Isto fica evidente nas revoltas da Grécia,
nas greves gerais da França,
nas multitudinárias mobilizações da Itália, nas rebeliões da
Islândia ou Letônia. Em outra
proporção, na luta contra as
demissões da Embraer, nas
campanhas salariais, nas greves como a dos petroleiros, da
polícia em Roraima, ou dos ferroviários e rodoviários no Rio,
ou dos professores no RS. Suas
reivindicações principais são:
“dinheiro para o povo e não
para os bancos”; “não às demissões”; “estatização”; “aumento

de salários” “não vamos pagar
pela crise”.
Infelizmente, os países “independentes” do imperialismo,
não apresentaram alternativas
corretas à crise. Emblemático é
o caso da Venezuela. Frente à
queda do petróleo, Chávez anunciou: aumento do IVA em 33%,
(imposto ao consumo que prejudica mais os baixos salários);
aumento do endividamento interno, que favorece os grandes
bancos e cortes nos gastos públicos que reduz o investimento dos
programas sociais. Chávez ameaça militarizar empresas em
caso de greve e acusa os trabalhadores das siderúrgicas de
privilegiados. Correntes operárias do partido do presidente, o
PSUV, o criticaram afirmando:
“Você Senhor Presidente, tomou
medidas que afetam o povo
quando não temos responsabilidade pela crise, e os beneficiados são os donos do capital financeiro nacional e internacional... Aqueles que mais enriqueceram no seu governo na época
da bonança petroleira seguirão
enriquecendo agora...”
Não há saída intermediária:
ou a crise será paga pelos povos, ou por aqueles que a provocaram. Esta questão é fundamental para localizar o
PSOL como alternativa
para o conjunto dos explorados. Para situar seus dirigentes, militantes e campanhas. Nessa perspectiva,
é que deve ser pensada a
campanha de 2010. No objetivo de fortalecer a resposta de luta e organização
para que os capitalistas
paguem pela crise.

METALÚRGICOS de Vigo (Espanha) em defesa
do emprego: contra a crise, trabalhadores
europeus mostram o caminho
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Lula e Obama
ressuscitaram o FMI

SELANDO acordos para impor a política
imperialista na América Latina
O G-20 anunciou uma
"nova ordem mundial baseada numa era de cooperação
internacional". Porém, o
anúncio mais importante foi
a volta do FMI! E Lula se vangloria agora de contribuir
com dinheiro para o Fundo,
para colaborar com os saques dos países mundo afora! Há apenas dois meses, o
FMI aplicou sua receita na Le-

tônia, o que provocou uma
rebelião e a queda do governo. A promessa de acabar
com os paraísos fiscais, onde
os milionários escondem seu
dinheiro sem pagar imposto,
deu em NADA. Os paraísos
que funcionam nos EUA (Delaware), os britânicos das ilhas
Jersey e Caiman, na Suíça e
de Hong Kong e Macau estão
intocáveis.

O internacionalismo
proletário e o PSOL
Sabemos que o governo
Chávez é fruto de poderosa
insurreição popular. Não é
servil ao imperialismo, como
Lula e Bachelet. Por esta razão o defendemos dos ataques imperialistas. Mas a maioria da direção do PSOL erra
ao identificar nosso projeto
com o de Chávez e do PSUV.
Este é um partido integrado
também por grandes empresários; burocrático e que acaba de expulsar, numerosos lutadores sindicais. Apóia o "socialismo" das empresas mistas, frutífero para as multinacionais. Compactua com a
repressão às greves, criminalização de sindicalistas e a
impunidade com os responsáveis dos assassinatos de lutadores sociais e revolucionários, como os dirigentes operários da corrente classista CCURA, Richard Gallardo, Luis
Hernández e Carlos Requena.
O PSUV acaba de confirmar
um Curso de Formação de
Quadros ministrado por
membros do Partido Comunista da China! O PCCh, o
qual exerce uma brutal ditadura capitalista, com regime

de partido único e repressão
total à oposição! Infelizmente, o governo chinês é considerado por Chávez e o PSUV,
como exemplo e aliado preferencial. Também, o governo Chávez entregou, ao chacal Uribe, militantes do ELN e
das FARC que estavam em
território venezuelano. Tentar
identificar nosso projeto libertário, socialista e classista,
com projetos de molde estalinista, burocráticos, de conciliação com o capital, é um
erro gravíssimo. Recusar o
debate é não tirar as conclusões do fracasso dos regimes
estalinistas e dos governos
frente-populistas na história.
Impulsionar uma política
antiimperialista de unidade
latino-americana não significa adesismo aos governos
Chávez ou Morales: significa,
em primeiro lugar, combater
ao subimperialismo brasileiro.
O PSOL deve dar apoio às reivindicações paraguaias sobre Itaipu; rejeitar a política
da multinacional Petrobrás e
defender as reivindicações
do povo da Bolívia sobre o
gás e o petróleo.

ENCARTE ESPECIAL

Fortalecer o PSOL como oposição e
ALTERNATIVA DE ESQUERDA A LULA
Muitos perguntam como
Lula ainda mantém popularidade alta e se mostra como um líder de “esquerda”. Foi no primeiro mandato que enfrentou
maiores questionamentos, com
rupturas significativas de parcelas do movimento de massas
que se afastaram do PT. A Reforma da Previdência foi o estopim, seguido de numerosas
crises de corrupção. Neste processo, o PT sofreu um duro desgaste, perdeu prefeituras em
2004, e em 2006, mesmo favorito, Lula teve que ir para o segundo turno. Foi durante o primeiro mandato que surgiram o
PSOL e a Conlutas, como resposta ao giro neoliberal de Lula
e à traição da CUT. Este saldo
político-organizativo originouse da combinação entre o movimento nacional dos servidores
federais, de indignação e desilusão política, e a existência de
uma expressão parlamentar, os
radicais, que ajudou a impul-

A PRINCIPAL tarefa do PSOL é fortalecer as
lutas para que o povo não pague pela crise

sionar consciente e positivamente o processo.
Mas, Lula é fruto de duas
décadas de lutas e foi a maior
liderança operária da história
do país. Hoje utiliza sua força
para evitar os confrontos e passar sua política elogiada a serviço de empresários e do impe-

rialismo. Como correia de
transmissão, beneficiadas com
cargos e verbas, centenas de
direções sindicais operam para
desmobilizar e isolar as lutas,
desviando-as do choque com o
governo. A própria direção do
MST contribui para “blindar” ao
Presidente. Há, também, a fal-

ta de oposição real da direita,
visto que PSDB e DEM são ferrenhos defensores da mesma
política econômica.
No terreno da corrupção a
falta de oposição funcionou
como um verdadeiro “pacto”decisivo para a governabilidade - para encobrir o mútuo envolvimento nos obscuros negócios do poder. Para dar maior
estabilidade ao governo, no segundo mandato, ajudou a derrota da greve dos controladores de vôo, no primeiro semestre de 2007. Esta greve poderia ter sido um exemplo a outras categorias, o que levou
Lula a romper o acordo que
havia posto fim à greve, desencadeando dura perseguição aos
grevistas. A este pano de fundo, agregamos a bonança econômica mundial, a qual possibilitou um crescimento relativo da economia, além das políticas assistencialistas como o
Bolsa Família.

CRISE ECONÔMICA E CORRUPÇÃO:

Um novo momento no governo Lula
Hoje, o Brasil mergulhou na
crise mundial e está em recessão. Já se perderam um milhão
de postos de trabalho. E o desemprego continua crescendo
chegando a 19% nas regiões
metropolitanas. O “otimismo”
governamental deu lugar à realidade. Cai a arrecadação, retrocede o nível de emprego,
2009 será de crescimento negativo ou de 0,9% reconhecido
pelas autoridades. Enquanto os
bancos brasileiros lideram a
rentabilidade no continente!
A política do governo manteve a extrema subordinação ao
capital financeiro e às multinacionais. Frente às 4.200 demissões na Embraer, Lula disse
“entender as razões”. Da mesma forma, frente à greve petroleira declarou: “Não é hora de
pedir aumento salarial”. Ape-

sar das intenções sobre a manutenção do PAC, o governo
anunciou corte de 25 bilhões no
orçamento, cujo efeito é direto
nos repasses para saúde, educação, acordos salariais dos servidores, estados e municípios.
A crise social se agrava. A violência urbana, o drama dos hospitais, das escolas públicas e da
desassistência social. Em que
pese ter reduzido a meta de
superávit primário, o pagamento de juros sangrou, até
abril, 35% do Orçamento, enquanto o governo limita investimentos e despesas com programas sociais.
Para desviar o foco da crise
e fortalecer sua candidata, Dilma Russef, Lula antecipou o calendário eleitoral. Mas o tiro
pode sair pela culatra, pois abriu
uma dinâmica de confrontos
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que, somada à inesperada doença, pode ter desdobramentos
imprevisíveis. No Congresso,
articulou a eleição de Sarney,
negociação da qual ressurgiu,
ninguém menos do que Fernando Collor. Os tucanos e o DEM
contra-atacaram com denúncias
sobre mansões, propinas, uso de
passagens por familiares, venda de favores e as mordomias
dos políticos em Brasília. As
denúncias acirram contradições
e aprofundam o descrédito da
população em relação ao Congresso. Somadas ao bate-boca
entre Barbosa e Gilmar Mendes, no STF, expressam a crise
das instituições do regime. Isto
está provocando uma rejeição
positiva, porém passiva, por
parte do povo. Assume relevância a defesa do Delegado Protógenes, que denunciou o caso
Daniel Dantas, cuja proteção
revela relações de corrupção
que envolvem os principais políticos do país, as instituições,
os partidos, o governo, o judiciário, numa verdadeira organização criminosa.
Nosso partido tem propostas
para enfrentar e mobilizar contra este regime do poder econômico e da corrupção. Medidas como a extinção do Senado, Câmara Única proporcional, revogação dos mandatos,
salários de parlamentares e
cargos eletivos definidos pela
população e sua vinculação ao
salário mínimo, eleições diretas para membros dos tribunais, financiamento público,
restrito e igualitário das campanhas políticas, abertura dos
sigilos bancário, telefônico e
fiscal dos políticos, entre outras, constituem um verdadeiro programa ao qual aspira a

maioria da população.
Por isso, avaliamos um grave erro que, quando a bancada
tinha oportunidade para se
apresentar como força independente no pântano do Congresso, acabou votando em Aldo Rebelo para Presidente da Câmara, e Tião Viana para o Senado.
Tanto Aldo como Tião são governistas e figuram, pessoal ou partidariamente, entre os que se
locupletam com os privilégios
poder. Tal política nos colocou
como coadjuvantes num parlamento alvo de repulsa por parte da população.
Sem diminuir a importância
da luta contra o regime, não
temos dúvida que o eixo a articular toda a política do partido
é o chamado à mobilização, partindo de cada luta existente,
contra as diversas medidas econômicas e para evitar que a crise seja paga pelo povo.
As greves que eclodem, sejam locais ou nacionais, como
petroleiros, ficam à mercê de
sua própria sorte. Na maior
parte, com pautas que evitam
confrontos que saiam do controle da burocracia sindical e preservem o governo. A criminalização dos lutadores é uma realidade do governo Lula, e não
como alguns companheiros do
PSOL afirmam fruto de uma
“ofensiva da direita”. Os servidores públicos vêm empreendendo lutas, sobretudo nos
municípios, e outras surgem
pelo país. Regionais, locais,
nacionais, no setor público e no
setor privado, no campo e na
cidade. Não há um ascenso nacional. Mas, é responsabilidade do partido atuar para ajudar
a superar a dispersão e ajudar
a unidade do campo com a ci-

Medidas de emergência
para que os responsáveis
pela crise paguem por ela
Não às demissões! Defesa dos empregos e aumento de
salários! Fim do fator previdenciário, defesa dos aposentados! Contra a fuga de capitais, controle do câmbio! Redução dos juros básicos e perdão das dívidas dos empréstimos
consignados! Fim do superávit primário e do pagamento dos
juros da dívida e auditoria da mesma! Fora Brasil do FMI! Reforma agrária, crédito e incentivo para os trabalhadores do
campo! Não às privatizações: reestatização da Embraer, da
Vale do Rio Doce! Petrobrás 100% estatal! Estatização do Sistema Financeiro.
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NEM o cacife de Lula garante a sucessão,
que tem desenlace imprevisível

dade, contribuindo para superar as direções governistas.
A unidade de setores partidários e de vanguarda, em torno da necessidade de unificação dos movimentos sindicais

combativos (Conlutas e Intersindical) em uma nova central
unitária, indica que podem
amadurecer melhores condições para as tarefas que temos
pela frente.

Eleições 2010:

Manter a independência
política e financeira do PSOL
As eleições 2010 serão mais
um enorme desafio para o partido. Como vamos enfrentá-lo
pode ajudar a avançar ou pode
nos fazer retroceder. Nosso
projeto de poder não pode se
restringir à campanha presidencial, importante desafio,
para o qual temos um dos melhores nomes da esquerda socialista. O projeto tem que expressar uma plataforma clara
de enfrentamento à crise e a
seus responsáveis; de ruptura
com o imperialismo; de confronto com os agentes do sistema financeiro e das grandes
empresas. De combate ao regime político. E ter como norte
ajudar na mobilização do povo.
Precisamos corrigir o rumo
Em 2008, foram aprovadas
alianças com partidos da base
governista, PV em Porto Alegre
e PSB em Macapá, entre outras. Outro fato, grave, foi a
decisão do MES de solicitar, a
grandes empresários, financiamento para a campanha de Luciana, obtendo R$ 100 mil da
multinacional GERDAU. Angariou recursos, também, da exportadora de armas Taurus,
entre outras, com o argumento
que sem dinheiro dos empresá-

rios o Psol não pode competir.
Além disso, o aparecimento
de um Ministro de Lula no programa eleitoral de Luciana
abrandou o perfil de oposição
ao governo.
A disputa eleitoral é parte
muito importante de nossa atuação. Mas, acontece no terreno
do inimigo que controla os mecanismos do poder, a mídia, o
poder econômico. Por isso, os
socialistas privilegiam a ação
direta na luta de classes, onde
pode ter chances de desequilibrar a correlação de forças a
seu favor.
A burguesia quer convencer
o povo que sua intervenção na
política se limita a votar de dois
em dois anos. Nossa política
deve ser a oposta: chamar aos
trabalhadores e setores populares a fazer política todos os
dias, para defender seus interesses e dirigir suas lutas contra o governo Lula, responsável primeiro da situação, contra os patrões e seus partidos.
Para politizar, o PSOL deve,
também, nas eleições, unificar
em suas propostas, as principais reivindicações dos explorados, de forma a estimular a
mobilização contra o governo da
burguesia.

SINDICAL

Por uma nova direção sindical e
UMA NOVA CENTRAL UNITÁRIA!
Wellington Cabral

Vamos à Luta
vence pela
terceira vez
Com 1152 votos (56,5%) a
Chapa 1 – Vamos à Luta, que
foi apoiada pela Unidos Pra Lutar/Conlutas, venceu as eleições
do SINTUFF ocorridas entre os
dias 15 e 17 de abril. A Chapa 2
– “Tá na hora da virada” (Intersindical) obteve 323 votos
(15,9%) e Chapa 3 – Autonomia
e Luta (VAL-UFF) 563 votos
(27,6%). “Está foi a eleição de
maior participação da categoria, o recorde de votação, tanto dos trabalhadores da ativa,
quanto dos aposentados, demonstra o fortalecimento do
sindicato, da democracia e da
participação da base”, afirmou
Ligia, reeleita coordenadora
do Sindicato.

Diretor do Sindicato dos
Químicos/Unidos pra Lutar Conlutas

Estamos atravessando uma
nova etapa da construção de
uma nova direção. Em 2003,
iniciou-se um processo de ruptura com Lula, o PT e a CUT
que teve seu auge na Reforma
da Previdência. Com a Reforma Trabalhista a ruptura se
estendeu ao operariado industrial e de serviços. O PSOL foi
a mais forte expressão dessa
ruptura no terreno político. No
sindical, também começou a
busca por uma nova direção, e
a Conlutas representou o embrião para nuclear os que rompiam com a CUT, sendo que os
setores que hoje formam a Intersindical romperam com o PT
e a Central governista em 2006.
Hoje, o maior freio nas lutas
é a figura de Lula, que ainda
mantém seu prestígio como direção histórica das massas. Isto
faz com que a ruptura seja mais
lenta. A CUT e a Força Sindical continuam sendo a direção
dos trabalhadores e têm poder
de desmobilização, pese a não
ter grande prestígio na base.
Diferente da França ou da Argentina, onde se vê greve geral
quase todo ano, as centrais brasileiras a evitaram nos últimos
20 anos. Isto explica porque ainda não há lutas nacionais, o que
dificulta termos um ponto de
referência para derrotar os planos do governo e dos patrões.
Porém, a resistência cresce, por
categoria ou por empresa, com
lutas radicalizadas. A luta na
Embraer simbolizou isso. Batalhas mais fortes e triunfantes
se deram na Johnson (químicos), com a greve de seis dias, e
na GM. Com menos repercussão, houve greves: no ABC; rodoviários do Norte, Nordeste e
Sudeste; construção civil: Pará,
Ceará e São Paulo; professores
de diversos estados e municípios; e servidores públicos.
Essa realidade mostra que
surgem ativistas e que existe
um grande espaço para a esquerda. As eleições no Sintuff/
RJ, nos condutores do Pará, nos
bancários de Santos e no Sins-

SINTUFF

UNIDOS pra Lutar / Conlutas: a serviço da unidade da Intersindical
com a Conlutas para construir uma nova direção para os trabalhadores

prev/SP mostram que a esquerda cresce e se consolida, e as
tendências cutistas ou centristas de direita perdem peso.
A CONLUTAS, seus
acertos e debilidades
A Conlutas teve o mérito de
se constituir com uma clara política de autonomia frente ao
governo e os patrões e de luta
conseqüente, no momento em
que as direções tradicionais se
converteram em correias de
transmissão da política do governo. Isso lhe possibilitou ser
um setor dinâmico, aglutinar
algumas dezenas de sindicatos
e aparecer no cenário nacional
como contraponto das políticas
governistas.
A CONLUTAS deve concentrar-se nas lutas concretas contra o governo e os patrões para
deslocar milhares de sindicatos
que ainda se encontram atrelados à CUT e à Força e ter uma
política audaciosa para unificar-se com aqueles que já romperam como é o caso da Intersindical.
Mas esta estratégia pode fracassar se o PSTU continuar
com suas práticas, na Conlutas
e em Sindicatos por ele dirigidos, de controle absoluto sobre
as instâncias da entidade, sem
respeitar a pluralidade e as
minorias; imposição de sua política com métodos antidemo-

PARÁ

Unidos pra Lutar
vence eleições no
SINTRAM

cráticos; utilização da Central
a serviço do seu partido. A
“proposta” do PSTU para formar a Executiva da Conlutas
reduzindo o peso das correntes
que mantinham divergências
com eles resultou numa Executiva “homogênea”, com maioria
absoluta do PSTU. Em alguns
sindicatos, como Comerciários
de Nova Iguaçu, vemos a falta
de transparência nas finanças
e a perseguição política aos
companheiros que exigem prestação de contas. Somos categóricos: se não mudar este comportamento, a Conlutas estará
fadada ao fracasso como direção alternativa, nunca será
uma central de massas, reduzindo-se a uma pequena central
colateral de um partido.

Ocorreu no dia 13/04 eleição
para Direção do Sindicato dos
Rodoviários de Ananindeua e
Marituba (PA). A Chapa 1: Unidos Pra Lutar /Conlutas obteve
870 votos (83,25%) e a Chapa 2
da CUT 175 (16,74%) votos. “A
patronal tentou evitar nossa vitória, mas não adiantaram os
pedidos de intervenção via justiça e as ameaças de morte a
diretores do sindicato; nossa
categoria soube reconhecer
nossa luta, basta ver o resultado das eleições, que reafirmou
a continuidade de um sindicalismo classista, autônomo e independente”, afirmou Marcio
Amaral reeleito presidente do
SINTRAM.

A Reorganização
A partir do Fórum Social
Mundial abriram-se grandes
possibilidades para a construção de uma nova Central Sindical, através da Unificação da
Conlutas, da Intersindical e outros setores. No Seminário de
Reorganização vimos grande
disposição da maioria das correntes do movimento. Dele participaram: a Conlutas; com
suas tendências internas,
(PSTU, Unidos para Lutar,
FOS, Conspiração Socialista,
Bloco de Resistência e TLS); a
Intersindical (APS, Enlace e

CSOL), o MTL, o MTST, o MASPrestistas e a Pastoral Operária. Essa unidade se expressou
no ato do dia 30/03, no 1° de
Maio e, parcialmente, em algumas eleições sindicais.
Agora devemos caminhar
juntos nas lutas contra o governo e os patrões, avançar em
pontos comuns e aprender a
aceitar as diferenças. Temos
que confluir num congresso de
unificação em março de 2010.
Não se trata de um capricho, a
classe trabalhadora precisa de
uma Nova Direção Sindical.
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SINDICAL
VALE DO PARAÍBA - SP

Triunfa greve
da Coca Cola
Os trabalhadores da Coca
Cola fizeram dois dias de greve
visto que, com data-base em
1º de março em maio ainda
não tinham resposta da empresa. O Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de São José
dos Campos e região (CONLUTAS) fez assembléias em todos
os turnos deflagrando a greve.
O Sindicato dos Condutores
(CUT) participou das assembléias e pediu para os motoristas
dos caminhões que parassem
em solidariedade. Assim a greve foi total!
A patronal disse que “não
negociava com greve”, mas
poucas horas depois iniciou as
negociações. Os trabalhadores
aceitaram nova proposta conquistando 7% de reajuste salarial, PLR de R$820,00, abono de
R$120,00, desconto de R$35,00
no plano de saúde e pagamento dos dias parados para os grevistas. Parabéns companheiros!

RIO DE JANEIRO

Contra a privatização,
avança organização e
luta dos trabalhadores
da CEDAE
No dia 13/05 o governador
Sérgio Cabral enviou à ALERJ,
projeto de lei que autoriza a
fazer empréstimo de R$ 157 milhões de reais junto ao BNDES
para a construção de casas de
custodia, dando como garantia de pagamento as ações da
Companhia Estadual de Água
e Esgoto (CEDAE). Um passo
para privatizar a empresa.
“Em 2008, após 17 dias de
greve, o governador, auxiliado
pela direção de nosso sindicato, conseguiu acabar com nossa garantia de 100% no emprego. Diante desse fato, no dia
19/05 resolvemos fundar a Associação dos Trabalhadores do
Ramo da Água, Saneamento e
Esgoto do Rio de Janeiro (ATASERJ) para organizar a cobrança junto ao SINTSAMA a defesa de nossos direitos e conquistas. Defendemos uma CEDAE
100% pública e estatal que nos
garanta melhores condições
de trabalho e que nos permita
prestar um serviço de qualidade a população”disse Tânia
Patrocínio, eleita presidenta da
ATASERJ.
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Vale do Paraíba-SP

Sindicato dos Químicos se prepara
para realizar eleições
MINAS GERAIS

João Rosa e Luiz Eduardo
Diretores do Sindicato dos
Químicos

Desde 1995, o Sindicato dos
Químicos é dirigido pela esquerda. Em 2000, a Articulação
Sindical valendo-se de uma
eventual maioria na diretoria,
tentou recuperar o Sindicato,
mas a brincadeira durou pouco. Tiveram que sair com o rabo
entre as pernas e míseros 15%
dos votos. Em julho próximo,
haverá eleição para renovação
da diretoria e a CUT novamente se prepara para montar chapa. Para isso, conta com o apoio
dos vereadores do PT. Infelizmente o MTL, que também tenta montar chapa, faz coro com
os inimigos dos trabalhadores
e panfleta na base criticando a
greve da Johnson.
Nosso Sindicato tem uma
larga tradição de lutas e greves. Em 96, na Monsanto, enfrentamos os fura-greves que
chegavam de helicóptero. Em
2008, com 100% da Johnson
parada, enfrentamos esta poderosa multinacional e a brutal tropa de choque da PM. Estes combates nos permitiram
ter os maiores acordos do Estado de São Paulo e um dos
melhores convênios coletivos
do país, quase sempre com aumento real. Nos orgulhamos de
não permitir aqui o banco de
horas, de termos freado a contratação com salário reduzido,
de conseguirmos a reintegra-

ção do companheiro Cabral e
estarmos lutando para o retorno de Eder e Sebastião,
também demitidos na greve
da Johnson.
Os pelegos não encontrarão moleza, pois os trabalhadores defendem o seu sindicato que é dirigido pela CONLUTAS/UNIDOS PRA LUTAR. Nosso Sindicato é democrático, tudo se decide na
base, em assembleias nas fábricas, em todos os turnos.
Apoiamos lutas de outras
categorias contra o governo e
os patrões, ocupações urbanas, ocupações de terra e lutas internacionais, como a dos
trabalhadores da Venezuela,
da Rússia e tantos outros. Por
isso, sindicalistas de outros
países nos visitam, prestigiam nossas assembléias e apoiam nossas lutas.
Muitos de nossos dirigentes foram detidos e processados, mas nem por isso abandonamos a luta. Apoiamos todas as oposições sindicais e
sindicatos de luta, apostando
tudo na construção de uma
Central Sindical democrática, independente dos patrões
e do governo, que defenda os
interesses dos trabalhadores.
Assim como dia-a-dia defendemos os trabalhadores,
temos certeza de que na eleição os trabalhadores defenderão este modelo de Sindicato
e contaremos com o apoio de
inúmeros sindicatos de luta.

Vitória no
SINTAEMG

No dia 19 de maio mais de
2.200 trabalhadores do Judiciário Federal de Minas Gerais elegeram a nova direção de seu
sindicato. A Chapa 1: Luta SITRAEMG, Conlutas (Unidos Pra Lutar,
PSTU e independentes) obteve
1407 votos (62,92%) e a Chapa
2: União para Avançar 829 votos (37,05%). “Foi uma eleição
histórica, participativa e de muito debate sobre os problemas
da categoria. Organizar a luta
por direitos e conquistas, ajudando na construção de uma nova
central sindical é nosso desafio”,
afirmou Luiz Fernando vice-presidente do SITRAEMG.

XX CONGRESSO DA FASUBRA

Base vota
desfiliação da CUT
Entre os dias 10 e 15/maio,
ocorreu o XX Congresso da Fasubra. Dele participaram 970
delegados (as) de todo o país,
foi um congresso histórico que
por 510 votos a favor e 456 contra desfiliou a Federação da CUT.
“A esquerda (Intersindical,
Conlutas, PSLIVRE e independentes) aumentou de 10 para
11 sua participação na estrutura da Federação, o PCdoB (CTB)
manteve seus três diretores, e
quem perdeu foi PT (Tribo/CSD)
e o governo que agora terá
mais dificuldades em segurar,
como antes fazia via CUT, a luta
dos servidores federais”, disse
Pedro Rosa (Unidos Pra Lutar)
Coordenador do SINTUFF, eleito
novo diretor da FASUBRA.
FOTO CEDIDA POR RICARDO CASARINI

DELEGADOS do XX Confasubra
conseguiram desfiliar a Fasubra da CUT

GOVERNADOR lulista e
presidente da Cedae juntos
pela privatização da empresa
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SINDICAL
Comerciários da Baixada Fluminense:

Unidos pra Lutar é Chapa

2 Oposição

Por Mudança, Contra o Horário Livre e a Patronal
Márcia Chaves
Diretora do Sindicato dos
Comerciários da Baixada
Fluminense

MÁRCIA CHAVES, diretora do sindicato,
fala em assembléia de comerciários

N

os dias 01 e 02 de
julho acontecerá
a eleição para o
Sindicato dos
Comerciários de
Nova Iguaçu e Região. A Unidos pra Lutar/Conlutas disputará a eleição como Chapa 2 –
Oposição , constituída de trabalhadores de várias lojas e municípios que decidiram se unir
em prol da categoria, contra o
horário livre, as demissões e o
arrocho salarial, e como alternativa à direção burocrática do
sindicato, que é dirigida ha
mais de 15 anos pelo PSTU.
Em 2007, graças as nossas
denúncias, descobriu-se um
roubo no sindicato praticado
pelo então funcionário da tesouraria, na época militante do
PSTU, contratado em 2003 por
esse partido como homem de
confiança, com livre acesso as
contas bancárias. Convém ressaltar que o PSTU esteve à
frente das finanças durante
todo esse tempo.
Descobrimos que no sindicato havia roubo, fraude dos balancetes, das prestações de contas e dos extratos bancários.
Essa irresponsabilidade custou
muito caro à categoria comerciária: mais de meio milhão de
reais (dados da denúncia criminal) foram desviados do cofre de
nossa entidade de 2003 a 2007.
Em 2007 foram realizadas
reuniões com os diretores do
PSTU que assumiram sua responsabilidade e se propuseram
a mudar, a democratizar e agir
com transparências com as finanças e propunham integrar a
minoria do sindicato. Entretanto, foram infrutíferas tais tentativas, o grau de degeneração
é tão grande, que orquestraram
uma campanha de calúnias contra companheiros combativos e
lutadores, tentando dividir responsabilidades com companheiros (as) que fazendo parte da

atual direção, estando liberados
ou não pelo sindicato, sempre
cumpriram com suas obrigações
com a categoria e foram os primeiros a denunciar o roubo.
Denunciamos o caso à Conlutas, que junto com a Comissão de base e o Conselho Fiscal
só comprovaram as irregularidades e desvios nas finanças do
sindicato. Não se trata, portanto de denúncias em abstrato: a
Auditoria feita por uma empresa independente (contratada
pelo sindicato – custo de R$30
mil) comprovou o desvio financeiro e as irregularidades nas
contas do sindicato.
Mas o PSTU, não satisfeito
continuou utilizando métodos
parecidos com as centrais pelegas e mesmo assumindo o roubo de seu ex-militante (candidato a vice-prefeito na chapa do
PSTU em 2004 e tesoureiro da
Conlutas do RJ) decidiu pela
aprovação das contas do sindicato, enganando os trabalhadores, pois nem sequer nessa
prestação de contas aparecia o
roubo de seu ex-militante, os
mais de R$278 mil reais de gastos sem comprovação fiscal e os
R$37 mil de Imposto Sindical
que deveria ser devolvido ao
trabalhador, mas que sumiu
dos cofres do sindicato.
A conduta do PSTU no Sindicato dos Comerciários é a
oposta a que defende na Conlutas, é oposta aos princípios do

sindicalismo classista e combativo, que defende a pluralidade, a democracia, a transparência financeira e administrativa,
contrário ao aparelhismo e ao
burocratismo, métodos que
sempre combatemos do sindicalismo pelego da CUT e da
Força Sindical.
Construir uma nova
direção
Os comerciários, como muitas categorias, vêm sofrendo
com a crise econômica. O esfriamento no comércio tem
provocado demissões em massa e um aumento vertiginoso
da exploração dos comerciários. Sofremos com baixos salários, com o horário livre, o não
pagamento das horas extras, a
implementação do banco de
horas e o desvio de função. Somos obrigados a trabalhar domingos e feriados.
E a direção do sindicato que
deveria estar à frente de nossas
lutas e construir a mobilização
e a ação direta como única forma de conseguirmos melhorar
nosso salário e arrancar conquistas, faz justamente o oposto, aparelha nossa entidade.
Por isso os comerciários precisam de uma nova direção,
democrática, de luta e transparente, capaz de ouvir a categoria e construir a luta contra o
horário livre. Unidos pra lutar
contra a patronal!

ESPÍRITO SANTO

Municipários
lutam e expulsam
burocratas
cutistas
O prefeito petista João Coser do PT garantiu reajuste salarial de 127% aos vereadores e
47% ao próprio prefeito, mas
para os demais servidores sua
política foi de 0%. Isto
provocou revolta dos trabalhadores, que paralisaram no dia
30/4, e em passeata ocuparam
o predio da preitura, forçando
uma audiência pública na câmara. Em maio os médicos
entraram em greve, e pode se
estender. Até agora o prefeito
recuou, mas manteve a esmola de 4% de reajuste.
Estas lutas contra o PT, tem
tido reflexos no movimento sindical, pois em dois sindicatos
(Sindsmuvi e Sindupes) os
trabalhadores expulsaram os
burocratas ligados a CUT/PT.
Dia 15/5 uma assembléia
com mais 400 servidores votou
seguir a luta unificada por salário e vaiou um pequeno grupo
da CUT que foi defender a prefeitura. Em julho/2009 haverá
eleição no sindicato, e as companheiras Verônica e Waleska
encabeçam a chapa dos lutadores. Precisam do apoio de todos para que se consolide nas
urnas o processo de luta que a
categoria vem desenvolvendo

SÃO PAULO

Metroviários elegem
cipeiros de luta
Nas eleições da CIPA os metroviários votaram candidatos
de luta que são oposição a direção do sindicato, dirigido pelo
governista PCdoB. Companheiros lutadores de Unidos pra lutar/Conlutas, da Intersindical,
do PSTU/Conlutas foram os mais
votados. O embrião de chapa
de oposição com representação da base para as eleições
do sindicato ano que vem está
montado.
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INTERNACIONAL

GOVERNO CHÁVEZ ATACA
a autonomia e a liberdade sindical

N

o último período,
vemos um au
mento das lutas
e mobilizações
dos trabalhadores na Venezuela, tanto no serviço público como nas empresas privadas. Paralelamente,
vem acontecendo uma maior
repressão e, também, assassinatos de ativistas e lutadores
sindicais classistas, como o dos
dirigentes da UNT/Arágua e da
C-CURA, Richard Gallardo,
Carlos Requena e Luis Hernández.
Para analisar este processo
entrevistamos o companheiro
José Bodas, dirigente petroleiro que encabeça a Chapa 1 nas
eleições da Federação dessa
categoria, as quais foram suspensas pelo governo, num golpista, de clara intervenção
para apoiar seus agentes no
interior da Empresa.
CS - Qual é a importância do
processo eleitoral sindical
petroleiro?
José Bodas - É importante que
os trabalhadores brasileiros
saibam que este é o primeiro
processo que se realizará para
eleger a direção sindical da
Federação Unitária de Trabalhadores do Petróleo, Gás, e
derivados da Venezuela (FUTPV). É uma nova Federação
que nasce da confluência de
Fedepetróleo, proveniente da
velha CTV, com a Fetrahidrocarburos e o Sinupetrol cuja
maior parte dos dirigentes tem
vinculação com o PSUV. No
momento, a direção da FUTPV
está nas mãos de uma direção
provisória formada por dirigentes das três federações.
Agrupa quase 180 sindicatos e
tem mais de 53 mil filiados.
Caberá aos dirigentes eleitos
negociar as próximas três convenções coletivas, até 2015.
É fácil compreender a importância estratégica das eleições
sindicais petroleiras. O governo e as diretorias da empresa
estão jogados a controlá-las e
garantir que seu pessoal vença
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CHAPA 1 em defesa da convenção coletiva,
comautonomia e democracia sindical

as eleições para poder adiar a
negociação da Convenção, acabar com as conquistas, congelar salários e aprofundar o controle burocrático da indústria
petroleira. Isto se evidencia
nas atuações do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) órgão do
governo, que legalmente deveria se ocupar somente de tarefas de apoio e assistência jurídica, mas, de fato, se converteu
no principal instrumento de
intervenção do governo/patrão
que vem adiando estas eleições
há um ano.
CS - Qual é o principal motivo deste novo adiamento
adotado pelo CNE?
Bodas -O argumento do CNE
tem sido a apresentação de
uma curiosa impugnação do dirigente sindical Argenis Olivares, do PSUV, homem de
confiança do Ministro Ramírez, que denunciou a Will Rangel, também do PSUV, mas,
protegido pela família de Chávez no estado de Barinas. Sem
dúvida existem rivalidades
profundas entre as facções burocráticas vinculadas ao governo, mas as razões de fundo
são essencialmente políticas.
O governo precisa continuar
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adiando a Convenção Coletiva,
cujo prazo era janeiro último.
Isto significa graves perdas
econômicas para os trabalhadores. Mas, o fato decisivo
para esta nova suspensão foi
que o governo, o ministro e a
diretoria da empresa, constataram que a Chapa 1, a qual
encabeço, tem muita simpatia
na base, enquanto seus agentes iam divididos em 7 chapas,
sem possibilidades de triunfar.
A confirmação disto veio hoje.
Nos jornais saiu uma nota onde
Will Rangel e Argenis Olivares,
até ontem inimigos, pactuaram
a conformação de um movimento “unitário”: Vanguarda Operária Socialista. E, na mesma
tarde, o Presidente Chávez, na
TV, proclamou este movimento como “sua chapa” para as
eleições sindicais petroleiras.
Foi uma manobra grosseira articulada pelo governo, o Ministro Martinez, o CNE e a burocracia sindical, contra os trabalhadores, as convenções coletivas dos petroleiros e a autonomia sindical. Alguma vez o Presidente Lula fez algo parecido?
É um fato grave que o próprio
Presidente participe diretamente na campanha, aproveitando seu prestígio e o peso do

aparato do Estado para tentar
torcer o sentimento dos trabalhadores que repudiam à burocracia sindical governista. O
governo quer polarizar as eleições, entre a sua chapa e a nossa que representa o setor classista, unitário, revolucionário e
autônomo. É evidente que a
vantagem governamental se
expressará durante a campanha, mas temos confiança que
os trabalhadores sabem que
apoiar os dirigentes governistas significa que não haverá
negociação das convenções coletivas e que será imposta a
política do ministro Ramírez de
congelar os salários. Sem dúvidas esta grosseira manobra é
uma amostra da debilidade dos
agentes do governo entre os
petroleiros.
CS - Esta ingerência do governo acontece em outros
sindicatos?
Bodas - A ingerência do governo é absoluta. Na Federação
dos Servidores Públicos, Fentrasep, que tem mais de um
milhão e meio de filiados, o governo tem impedido as eleições, conseguindo o adiamento
da discussão do Contrato de
Trabalho, cuja vigência acabou

INTERNACIONAL
degradar a memória de nossos
mártires.

JOSÉ BODAS,
dirigente
petroleiro da
chapa 1 e da
C-CURA

há cinco anos. A relação do governo com o movimento sindical é de imposições e submissão, desconhecendo a autonomia sindical e a independência
política.
CS - Frente à crise econômica mundial e a queda do preço do petróleo, qual foi a resposta do governo?
Bodas - A mesma dos demais
governos capitalistas. Aumentou o imposto ao consumo em
33%, reduziu o gasto público
em 11% e aumentou o endividamento com os bancos privados em 33 bilhões de dólares.
Enquanto isso, autorizou um
aumento ridículo de 10% do
salário mínimo em maio e mais
10% em setembro num país
onde a inflação em 2008 foi de
32%. Por isto cresce o protesto
popular. O paradoxo é que este
governo que se diz socialista
ordenou reprimir as lutas, militarizar as empresas para impedir greves e recortar as liberdades políticas e democráticas.
Os dois operários assassinados
pela repressão policial no conflito da Mitsubishi são testemunhas disto. Infelizmente, os dirigentes sindicais do PSUV

guardam um silêncio criminoso frente a estes fatos.
CS - Temos conhecimento
dos assassinatos de um dirigente estudantil e de um dirigente sindical da fábrica
Toyota. A que você atribui os
assassinatos de ativistas e
lutadores do movimento social?
Bodas - Trata-se de uma política para calar as lutas populares e nela estão envolvidos tanto patrões privados, quanto do
setor público. No caso do assassinato de nossos camaradas
Richard Gallardo, Carlos Requena e Luis Hernandez, existe indícios sérios que comprometem a um prefeito do PSUV.
E de acordo com últimas informações sobre o assassinato do
companheiro da Toyota, o autor material seria um funcionário da prefeitura de Cumaná. O
governo só faz denúncias genéricas, favorecendo com isso a
impunidade. No caso de nossos
camaradas, o governo acusa um
trabalhador que estava trabalhando na hora do crime. É uma
forma perversa de tentar passar que era um “ajuste de contas” no estilo das máfias, para

CS - Por aqui, a imprensa
destaca medidas de Chávez
de nacionalizações e expropriações, caso Cargill ou as
empresas de serviços petroleiros no estado Zulia, como
vocês interpretam?
Bodas - Na Venezuela, as chamadas “expropriações” são simples compras a preço de mercado. No caso da Cargill, foi
ameaçada com expropriação e
na semana passada foi punida
com fechamento por 90 dias, só
isso. No referente às empresas
de serviços petroleiros compradas, eram empresas com as
quais PDVSA tinha grandes dívidas, por isso as nacionaliza,
mas o determinante é que a intenção é substituí-las por empresas mistas entre PDVSA e o
governo assassino e ditatorial
de Lukashenko da Bielorrússia
e do governo capitalista-escravagista da China. É uma substituição patronal, na qual a
PDVSA, somente absorverá 8
mil trabalhadores de um total
de 22 mil. Existe a possibilidade que os trabalhadores vinculados com a PDVSA tenham redução salarial, como aconteceu
quando foram nacionalizadas
empresas da faixa do Orinoco.
Estas ações obedecem aos interesses particulares da burguesia emergente que está disputando espaço com a burguesia
tradicional. Outras empresas
que foram nacionalizadas terminaram sendo compradas pelo
governo a preços muito favoráveis para os empresários, como
no caso da Eletricidade de Ca-

racas, CANTV, Sidor e nas negociações do Banco Santander.
Em nenhuma destas empresas
os trabalhadores têm poder de
decisão, não existe controle operário, a mais-valia produzida é
apropriada pelo Estado e os acionistas privados, e se dificulta
a existência da organização sindical.
CS - Uma última mensagem
para os trabalhadores brasileiros...
Bodas - Em que pese à imagem
que se passa, o governo tem cada
vez menos atritos com o imperialismo. Chávez tem aberto
uma espécie de “trégua” com
Obama, e qualifica como “hermano” o presidente fascista colombiano Álvaro Uribe. O governo
Chávez impulsiona um projeto
burguês-nacionalista e desenvolvimentista, que consolida o
capitalismo com uma forte participação do Estado e de um
novo setor burguês emergente.
Nós batalhamos por uma perspectiva genuinamente socialista: que os meios de produção
passem para as mãos do povo e
dos trabalhadores, para que
controlemos a produção e toda
a economia, sem pactos com
capitalistas nem corruptos,
com um governo da classe trabalhadora, os camponeses e setores populares.
Finalmente, quero aproveitar
para pedir a solidariedade internacionalista da classe operária brasileira com nossas lutas e convidá-los a acompanhar
os acontecimentos de nosso
país
através
do
site
www.laclasse.info. Muito
Obrigado!

RICHARD GALLARDO e Luis Hernadez assassinados junto
com Carlos Requena, todos dirigentes da UNT de Aragua
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França
18 de maio - A situação nas
universidades francesas é explosiva. Nos corredores das instituições de ensino os estudantes, formando uma cadeia humana, bloqueiam a entrada formando verdadeiros piquetes de
greve. Contra as leis do Governo Sarkozy em torno de 15 das
80 universidades francesas estão paralisadas. O detonante foi
a lei do governo sobre a Autonomia Universitária, que suprime postos de trabalho de professores e corta direitos e ver-

País
Basco

bas para pesquisa. O governo
argumenta que é necessário
"modernizar as faculdades". O
estudante de Economia Milan
Bouchet, define: "Somos contrários desta reforma porque converte as universidades em empresas, com financiamento privado, desvirtuando o espírito
da universidade pública".

Rotundo êxito da
greve geral de 21 de
maio contra a crise
capitalista.

A greve convocada pela maioria social e sindical do país
contra a crise capitalista, não
teve o apoio do sindicalismo
"estatal" e reformista. A greve
foi convocada por 4 das 7 províncias bascas. Dezenas de mobilizações, centenas de comitês
de empresas, milhares de trabalhadores e trabalhadoras deram seu apoio a esta mobilização que se presume histórica e
que deveria ser espelho onde se
olhem outros sindicalismos,
mais preocupados pela "paz
social" e pelos subsídios governamentais. Ainda que, dezenas
de coletivos do estado espanhol mostraram seus apoio a
esta greve, incluindo alguns
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Quatorze semanas de
greves de estudantes
e professores nas
universidades
francesas

21 de Maio - Trabalhadores
metalúrgicos dos estaleiros da
província de Pontevedra em
greve, confrontos com a polícia
e piquetes marcaram o segundo dia desta combativa luta.
Batalhas campais aconteceram
entre policiais que tentavam
normalizar o trânsito e grevistas que utilizavam tudo o que
encontravam na rua, pedras,
paus, madeiras de obras em
construção, para impedir a entrada e saída de
veículos a Vigo.
Na proximidade
do estaleiro Barreras, os grevistas
improvisaram barricadas com bobinas de cabos e
pneus queimados.
Para se defender
das balas de borracha, os trabalhado-
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res, desde um navio em construção, jogavam parafusos e até
um martelo hidráulico. Os trabalhadores exigem aumento
salarial e uma nova convenção
coletiva.

Madrid: “si esto no se arregla,
guerra, guerra, guerra”
15 de Maio - Milhares de trabalhadores convocados pelas
Comissões Operárias, UGT e
USO bloquearam praticamente
o centro de Madri. Sob o lema
"Combater a crise: o trabalho
primeiro" e no marco de uma
série de mobilizações convocadas pela Confederação Européia de Sindicatos que acontecerão também em outras cidades da Europa, as pancartas,
bandeiras e faixas cobriram o
coração da capital. Entre os líderes sindicais, também estiveram representantes do sindica-

Itália
militantes da UGT e CCOO,
que desobedeceram abertamente suas burocracias.

Barricadas e
confrontos com
a polícia
colapsaram o
trânsito em
Vigo

lismo português.
O número de manifestantes
superou todas as previsões.
Trabalhadores de Trident chegados de Barcelona que iniciavam esse dia uma greve, se misturaram com os mineiros de
Boliden, trabalhadores de Sintel, funcionários de Iveco. Apitos, petardos, balões e palavras
de ordem mostraram a forte
combatividade dos presentes,
que cantavam: “Si esta es nuestra Espanha, caña, caña,
caña. Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra".

Greve do
transporte público

18 de maio - Uma greve do
transporte público proclamada
pelos sindicatos de base provou caos nas cidades italianas.
Os Sindicatos (Cobas, Cub e
USI) convocaram a greve rejeitando um acordo assinado pelas empresas que preve aumento de somente 60 euros
mensais aos trabalhadores (em

torno de 90 dólares). Na capital, Roma, também saíram às
ruas os sindicatos de base das
escolas, que protestaram contra o plano que prevê o corte
de 57 mil postos de trabalho.
Os professores rejeitam o plano de transformar as escolas
em fundações privadas. (Notimex/APB).

