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Editorial
Com um ufanismo sem limites, Lula aproveita a paralisia
da oposição burguesa para
apresentar, a todo o momento, o “Brasil de fantasias” na
tentativa de emplacar Dilma,
Presidente. Nesta semana,
num ginásio lotado de policiais militares do DF, sobre uma
reunião com empresários em
viagem ao Reino Unido, disse:
“É tanto elogio, tanto elogio,
mas é tanto elogio à nossa
economia, que eu fico me
beliscando para saber se é
certo o que estou ouvindo”.
Não poderia ser diferente.
A platéia que elogiava Lula estava formada por banqueiros
e poderosos empresários, os
setores que, antes e durante a
crise econômica, mais se favoreceram com as políticas deste governo. Convertido no
“queridinho” do capitalismo
internacional, que agradece
alegremente os serviços prestados pelo ex-operário, o presidente afirma que “o Brasil é
o país do século XXI”. Com
certeza é o país para os banqueiros, com os juros mais altos do mundo, do agronegócio que não pára de desmatar a Amazônia para plantar

soja transgênica, dos latifundiários que não vêem ameaçadas suas propriedades porque
a reforma agrária não sai do
papel, dos grandes empresários que recebem créditos fáceis
do BNDES enquanto demitem
trabalhadores.
Com certeza, o Brasil de
Lula não é o do povo trabalhador. O Índice de Desenvolvimento Humano, que mede
a qualidade de vida da população, desmente a propaganda oficial. O país caiu 05 posições na última medição. Está
no 75° lugar, atrás do Chile, da
Argentina, de Cuba e da Venezuela. É o que sente a população trabalhadora no cotidiano com salários arrochados, educação de péssima
qualidade, filas para ser atendido em hospitais sucateados.
O “país do século XXI” é um
país onde a omissão do estado, dedicado a atender os interesses do grande capital, dá
lugar a profundas crises sociais e à violência. É o país onde
a corrupção rola solta nos mais
altos escalões da política sem
nenhuma punição, enquanto
a violência urbana derruba
helicópteros da PM, explode
carros fortes, mata mais inocentes que qualquer guerra
convencional e incorpora aos
borbotões no submundo da
droga uma juventude sem
perspectiva. Mais de vinte
anos atrás, o genial compositor Renato Russo, com uma
acidez peculiar e um conteúdo social profundo vociferava
“Que país é esse?”, uma per-

gunta que ainda continua
sem resposta, a pesar da propaganda ufanista de Lula.
Frente a essa crise, o PSOL
deve apresentar uma alternativa. Em primeiro lugar apoiando e unificando as lutas em
curso, as quais a propaganda
do governo não cita, nem tampouco consegue desmontar.
Também, ajudando a organizar a vanguarda que luta para
superar as direções traidoras
do movimento, como a CUT,
formando uma nova central
sindical a serviço das lutas. Junto com isto temos que apresentar uma alternativa eleitoral
para 2010, que denuncie os irmãos siameses PT e PSDB e seus
partidos satélites, desmascarar
a candidatura Marina Silva,
como roda auxiliar do governo. Nesse terreno, teremos que
levantar nossas propostas concretas para que, a crise, a paguem os ricos! Não existe caminho para o Brasil ter dignidade no século XXI que não comece pela luta por salário, emprego, educação e saúde dignas. O combate à violência
por meio de programas sociais
com fortes investimentos, pelo
fim da criminalização dos movimentos, suspensão e auditoria do pagamento da dívida
para que esse dinheiro seja
usado em projetos sociais e
obras públicas, por reforma
agrária verdadeira, punição e
expropriação dos corruptos e
dos que destroem a Amazônia,
pela ruptura com o imperialismo e seus planos de agressão
pelo mundo inteiro.

Todo apoio à luta do
MST contra o latifúndio
No fechamento desta edição, a justiça do Pará, a pedido da
governadora Ana Júlia Carepa (PT) decretava a prisão dos
dirigentes do MST Charles Trocate, Maria Raimunda e Ulisses
Manaças, seu crime: liderar a ocupação das fazendas Maria Bonita
e Rio Vermelho, de propriedade do corrupto banqueiro Daniel
Dantas. Repudiamos veementemente este novo e violento ataque
ao movimento por parte do governo petista de Ana Julia, nos
solidarizamos com a justa luta do MST pela reforma agrária
e exigimos a imediata revogação do pedido de prisão desses
dirigentes.
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APAR
Silvia Santos
Membro da Direção
Nacional do PSOL

O

governo e sua ma
quina de propa
ganda insistem
nas condições “extraordinárias” do Brasil, e na
esperteza do Lula que teria
lhe permitido passar a crise
da economia mundial sem
grandes custos. Não duvidamos do enorme peso do Lula,
da relativa “estabilidade” alcançada, do começo tímido da
recuperação econômica. No
entanto, esta é só uma cara
da realidade. Os limites da
frágil recuperação e a situação da economia mundial, a
profundidade da crise social e
as numerosas greves que enfrentaram a política salarial
do governo e dos patrões, nos
indicam uma perspectiva diferente, onde os próximos
anos serão de maior crise e
instabilidade.
“Dólares fantasmagóricos
impressos em ar
inconsistente, respaldados
por nada e produzindo
quase nada”.
O Republicano Paul Craig
Roberts, crítico da política de
Obama alerta sobre a nova
bolha que estaria em gestação. Declara que, enquanto
se anuncia uma recuperação
o desemprego cresce atingindo 20% nos EUA, nada menos
que um quinto da força de trabalho. O Presidente do Morgan Stanley analisa a “maior
injeção de liquidez da história moderna”, denunciando
que os investidores “apostam
no mercado de ações atrás do
sonho de uma recuperação
rápida” e considera que medidas de estímulo acarretam
risco de agravar desequilíbrios. O próprio Banco Central
dos Bancos Centrais (Banco
de pagamentos internacionais) assinalou que existe o

ECONOMIA

ECEU a luz no final do túnel?
risco que estourem outras
bolhas financeiras mais
graves, visto que por ex. o
mercado especulativo com
derivativos está aumentando. O Diretor do Instituto de
Investigação de Tendências, Gerald Celente, anunciou que se avizinha a “mãe
de todas as bolhas” que seria provocada pelo pacote de
estímulos que definiu assim: “Dólares fantasmagóricos impressos em ar
inconsistente, respaldados por nada e produzindo quase nada”. Na mesma linha, o economista
Noel Roubini alerta que se
a economia dos EUA iniciou
uma recuperação modesta,
os preços dos ativos vêm subindo demais, cedo demais
e rápido demais em comparação com os fundamentos.
Montando em uma bolha
imensa que “um dia vai estourar... quanto mais se prolongarem e quanto mais crescer a bolha, maior o crash”.
Em definitiva, pode haver
conjunturas de superação da
crise aguda, retomadas parciais e temporárias. Mas não
existe no horizonte uma superação consistente da crise e
menos ainda a volta para patamares anteriores. Se avizinha o fim das intervenções
dos governos colocando a necessidade de mais e maiores
ajustes fiscais. A resposta dos
trabalhadores e dos povos
será o elemento político decisivo para definir quem pagará pela crise e a possibilidade
ou não da sua superação.
Lula tenta
enxugar o gelo...
A crise no Brasil não se expressou com a mesma força
que nos países imperialistas,
ou como no México, que através do Nafta tem uma relação
simbiótica com a economia
ianque. Os Bancos brasileiros,
graças à extraordinária taxa

de juros, não tinham como eixo
a especulação via derivativos,
mas obtinham seus lucros com
os títulos do governo, razão
pela qual não afundaram como
nos EUA. Mas se estes e outros fatores atenuaram a crise, ela existe.
A arrecadação em queda
há 11 meses, (-7,8% de janeiro a setembro) é sentida em
estados e municípios assim
como na saúde e educação que
tiveram orçamentos reduzidos. Na indústria houve um
tombo histórico, que não se
via desde 1975. A produção
industrial despencou 13,4%
entre janeiro e junho deste
ano, no pior primeiro semestre em 34 anos. Nem mesmo
os beneficiados com medidas
anticrise conseguiram evitar
números negativos. A indústria automotiva pese à redução do IPI, teve em setembro
a 12ª queda consecutiva na
produção.
Os índices de desemprego,
segundo fontes oficiais se

mantêm perto de 9%. Mas estes números não consideram
os que não procuram mais
emprego, desestimulados pelas dificuldades. Nas regiões
metropolitanas, ronda os
15%. Sobre os empregos o próprio presidente da Confederação Nacional das Indústrias
(CNI) admite que “A qualidade das vagas criadas deixou a
desejar. Grande número dos
recém contratados aceitou trabalhar sem carteira assinada
ou está atuando por conta própria no mercado informal”.
Como ilustração, para disputar uma das 1.400 vagas
para gari no Rio com baixo
salário de 486,00 reais, mais
tíquete alimentação, valetransporte e plano de saúde,
foram se inscrever 109.193
pessoas, dos quais 45 doutores, 22 mestres, 1.026 com
nível superior completo e
3.180 incompleto.
A manutenção da taxa de
juros em 8,75%, a alta nas
bolsas e dos lucros dos ban-

cos expressa que o setor
financeiro continua sendo o privilegiado. A re
implantação de IOF com
alíquota de 2%, acaba
sendo inócua visto que
existem formas de driblar o mecanismo e disfarçar a especulação. O
setor rentista insiste em
que para fechar as contas públicas é necessário
um ajuste fiscal, reduzindo as despesas do Estado. Coisa que Lula não
fará da maneira necessária em ano eleitoral,
mas o ajuste está no horizonte.
As reservas cambiais
do país chegaram a U$S
225 bilhões, e continuarão aumentando enquanto prossiga o afluxo de capitais ao país. O
governo emite títulos
pagando 8,75% de juros
para enxugar os dólares
que sobrevalorizam o real e
prejudicam os exportadores,
mas aplica a maioria em títulos do governo dos EUA
que pagam juros quase zero.
Este mecanismo não faz outra coisa a não ser aumentar fabulosamente a dívida
pública do país.
A crise social, o aumento
da violência nas grandes capitais é expressão deste agravamento da crise global, que
seguirá se aprofundando sem
que as recuperações parciais
e transitórias, ao ritmo da crise da economia mundial consigam amenizá-las e menos
ainda solucioná-las. A crise
social se agravou no governo
Lula e se estendeu pelo país.
A situação e revoltas nas favelas de SP, o aumento da criminalidade em cidades como
Porto Alegre, Rio ou Belém,
são expressão deste agravamento. Ilustrando quem está
pagando pela crise e quem se
beneficiando no Brasil do
Presidente Lula.
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Pré-sal

Como um “Ilusionista”, Lula prepara a entrega, “na prática”, da exploração
das reservas do pré-sal ao capital privado. A tarefa do movimento é rejeitar
globalmente a proposta do governo e mobilizar pela Petrobrás 100% estatal.
Uma ação importante é a campanha O Petróleo Tem que Ser Nosso. A
militância tem que estar consciente, a proposta de Lula não é só “limitada”.
Coloca as reservas brasileiras a serviço das “gigantes” do setor.
Para entender um pouco mais a proposta do governo, publicamos artigo do
companheiro Alberto Nogueira, do Rio Grande do Sul.

"... nossas privatizações são
melhores do que as deles..."
Alberto Nogueira
Servidor público e Mestre em
Economia pela UFRGS

Após a descoberta das reservas do pré-sal, o Governo
enviou ao Congresso um conjunto de projetos que modificam o marco regulatório da
exploração de petróleo no
Brasil. Se aprovados, o país
consolidará o “mercado de
petróleo brasileiro”, criado
pela lei de FHC, em relação à
qual Lula poderá vangloriar-se
com “... nossas privatizações
são melhores do que as deles...”, como fez com as concessões rodoviárias.
Quais elementos apontam
para este quadro sombrio? Os
principais são a criação do
modelo de partilha, da Petrosal e do Fundo Social. O primeiro consolida o “mercado de
petróleo”. Trata-se de um modelo “B” de privatização que
atende ao quesito “segurança jurídica para o investimento estrangeiro”, pauta de primeira linha do imperialismo
em relação aos países periféricos. Para aqueles que julgam
exagerada a afirmação, lembramos que o Ministro Edson
Lobão cunhou a expressão
“fornecedor confiável” para
caracterizar o Brasil como
novo país exportador de petróleo no cenário do pré-sal.
Já, a criação da Petrosal, representa o fracionamento institucional da Petrobras. A Petrosal, como representante
dos interesses da União relativos ao pré-sal, será uma barreira à Petrobras para o desempenho de suas funções históricas, deslegitimando-a
como estatal, cujos interesses
devem ser alinhados com as
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diretrizes da União. Dessa forma, esta será apenas mais
uma entre as empresas petroleiras a atuar no mercado nacional. A garantia de exclusividade à Petrobras no papel
de operadora, por outra parte, apenas reforçará sua submissão às multinacionais. O
estado brasileiro, através da
Petrobrás, com toda sua tecnologia, será um terceirizado
de luxo a serviço dos interesses de prospecção e exploração de empresas como a Shell, por exemplo.
Por fim, a proposta de criação de um fundo social com
previsão de aplicação de recursos no exterior é um acinte
num país com tais níveis de
carência de investimento público. Por outro lado, o apelo
social resulta em mera retórica, pois, as medidas de desvinculação de receitas da Seguridade Social, de geração
de superávits primários exorbitantes, de gestão da dívida
pública altamente onerosa ao
país e de “responsabilidade fiscal” são pontos consolidados
na política fiscal da União. Têm
elevado potencial para inviabilizar impactos positivos de
retorno social, como a implantação de políticas públicas
que poderiam, hipoteticamente, ser originadas dos vultosos recursos que advirão do
petróleo do pré-sal.
O Brasil é um país que historicamente tem contribuído
com suas riquezas naturais
para o desenvolvimento do
capitalismo mundial. A exploração do petróleo havia ficado de fora das mãos do capital, a partir da estatização e
criação da Petrobras. Neste
início de século, em que o pe-

tróleo se reveste de importância estratégica adicional –
para a transição energética e
ambiental –, o Brasil, pelas
mãos de FHC, e agora, de
Lula, se organiza para entregá-lo ao circuito capitalista,
aprofundando seu papel de
fornecedor de matérias primas, na divisão internacional
do trabalho. O pré-sal, ao invés de representar um instrumento de autodeterminação

e de financiamento da melhoria das condições de vida da
população, servirá diretamente aos interesses dos capitais
petroleiros e indiretamente
aos capitais que especulam
com a dívida pública, já que
as rendas do petróleo apropriadas pela União passarão
pelo moinho da política fiscal
que privilegia a rolagem da
dívida pública e o pagamento de juros exorbitantes.

No desespero de uma trabalhadora,
a verdadeira face de um governo
Ao fechar a edição, repercutia o fato da diretora do
AEPETRO Bahia, que se acorrentou em frente ao Edifício
da Petrobrás. Edilene Farias, contaminada por sulfetos
metálicos na Refinaria Landulfo Alves, no final dos 80, sofre
de dermatite, transtorno emocional e músculo esquelético. Só a doença de pele é reconhecida pela empresa.
Afastada por doença ocupacional, destaca sua revolta
pelo fato da Petrobrás não sinalizar com avanço algum
na pauta social. Edilene é parte de uma realidade dolorosa que só em 2007 e 2008, em acidentes de trabalho,
pelas precárias condições e descaso da alta administração e do governo, já tirou a vida de 34 trabalhadores
nas instalações da Petrobrás.
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"RIO 40° GRAUS, cidade maravilha,
território da beleza e do caos"
Rosi Messias
Membro da Executiva
Estadual PSOL/RJ

17 de outubro foi um dia
marcado para milhares de moradores do Morro dos Macacos
no bairro de Vila Izabel, zona
norte do Rio, bairro de Noel
Rosa, o poeta da Vila. Nesse dia
os moradores ficaram no fogo
cruzado entre traficantes rivais
que brigavam pelo ponto de
drogas, e os policias que intervieram durante o confronto tiveram um helicóptero explodido pelos traficantes, matando
três policiais. Os números oficiais falam em mais de 40 mortos durante o confronto, cujas
identidades não foram reveladas, teme-se que esse número
possa ser ainda maior.
Essa é a realidade nua e
crua de centenas de milhares
de moradores que residem
nas favelas cariocas, são mais
de mil favelas em toda a capital, onde moram cerca de um
terço da população.
No primeiro ano do governo de Sergio Cabral, foram
1.330 assassinatos, fruto do
aumento desenfreado da violência e da política de
(in)segurança baseada no confronto, orquestrada desde o
Palácio Guanabara.
De acordo com os dados codificados do antropólogo Luke
Dowdney, a violência no Rio
mata oito vezes mais crianças
e adolescentes do que em zonas de conflitos de guerra,
como na Palestina. É impensável em um país, que oficialmente não está em guerra,
crianças entre 8 e 14 anos empunhando armas e se transformando em verdadeiros
“chefes” das bocas do tráfico
nos morros. Ainda mais, vivemos sob o terror das milícias,
que controlam em diversas comunidades a venda de gás,
transporte alternativo e o

chamado “gato-net”.
A política de Sergio Cabral,
amigo do presidente e amigo
do prefeito, é de total descaso
com a questão pública. O Rio
foi o primeiro estado a votar na
Assembléia Legislativa as
Fundações Privadas para área
da saúde, o que significa a entrega de nossos hospitais públicos à iniciativa privada.
Amargamos péssimos serviços
de transporte. Os empresários
lucram e nós enfrentamos barcas, trens e metrôs de péssima
qualidade, lotados, quebrados,
sem nenhum conforto e com irregularidade nos horários, o
que tem provocado inúmeros
protestos e até quebra-quebra
contra estas empresas.
Enquanto nossos educadores são tratados com descaso e
violência por parte do governo,
como aconteceu na manifestação do SEPE que deixou vários feridos devido à ação truculenta da policia, milhares de
servidores estaduais amargam
salários defasados, sem plano
de carreira e sem previsão de
aumento. Para piorar, o secretário de Planejamento do Estado rejeitou a proposta de
aumentar em 5% os vencimentos dos policias civis, militares
e os bombeiros militares.

o Rio é um estado rico, mas
com uma população empobrecida e abandonada por
parte de um governo subserviente ao projeto nacional,
que trata a pobreza como
caso de policia e que baseia
sua política de segurança no
confronto, no extermínio e no
homicídio de pobres e negros,
na maioria jovens sem futuro, moradores de favelas.
O investimento em obras
faraônicas e superfaturadas,
que passados os jogos olímpicos se converterão em verdadeiros elefantes brancos e
numa política de segurança
que só visa o aumento do apaCorra que as
rato repressor para evitar
olimpíadas vêm aí
conflitos nos dias da OlimpíMuitos comemoram a vitó- ada, não beneficiarão em
ria da Cidade Maravilhosa nada nosso estado. A única
para sediar as olimpíadas de saída para “melhorar a vida”
2016. Os governos federal e é investir em educação, saúestadual já anunciaram que a de e moradia digna para toprioridade será o investimen- dos e num plano de obras púto em segurança pública. Para blicas que gere emprego e
tanto, prometem a contratação melhores salários para a pode 31 mil policiais, aumento do pulação trabalhadora. Para
efetivo bélico e a criação de tanto, será necessário muita
uma força de segurança espe- luta e unidade de todos os orcial: Programa Nacional de ganismos de direitos humaSegurança com Cidadania nos, das organizações sociais,
(Pronasci). O objetivo é mostrar dos sindicatos, dos trabalhapara o mundo um Rio de paz. dores e do povo carioca para
Mas durante a realização dos derrotar as políticas entreJogos Panamericanos, enquan- guistas dos atuais governos.
to os atletas disputavam nas
O risco para o Rio de Jacompetições, os moradores do neiro não é o dia em que a faMorro do Alemão praticavam vela descer. Ai do Rio de Javerdadeiros saltos ornamen- neiro, ai das olimpíadas do
tais para defender suas vidas. Rio de Janeiro se um dia a
Além disto, as obras do Pan até favela não descer! Porque se,
hoje estão sendo questionadas um dia inteiro, todos os mopor superfaturamento e desvio radores da favela não saírem
de dinheiro público. E o que res- de casa, o que funcionará no
tou para cidade? Nada! Na ci- Rio de janeiro? Qual serviço
dade sede dos Jogos Olímpicos vai funcionar no Rio de Janeide 2016, 45% das escolas pú- ro? Nada funcionará, porque
blicas não tem sequer uma continua sendo as mãos e os
quadra de esporte.
pés da Cidade”. Marcelo FreiCheio de exuberantes be- xo (Dep. Estadual PSOL/RJ lezas naturais, que enchem discurso de balanço de seu vide orgulho seus moradores e agem por diversos países de
os olhos de quem nos visita, Europa em 20/10/2009).
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Para enfrentar os Tucanos e o PT

É 50! É PSOL de cara própria!
A eleição de 2010 será a
primeira que Lula não disputará
desde a redemocratização do
país. Apoiado na sua alta
popularidade, fruto da sua
origem na classe trabalhadora e
sua identificação verbal com os
interesses “do povo” enquanto
serve o grande capital, Lula
aposta em fazer de Dilma
Rousseff sua sucessora.
Ao seu formidável peso
pessoal, agreguemos a
sustentação que as direções do
movimento, sejam elas
sindicais, populares ou
camponesas tem dado, se
somando assim à virada do
presidente “operário”.
A falsa oposição da direita
liderada pelo PSDB/DEM está
quase muda. Sucumbindo ao
prestígio lulista, sabe que em
definitivo, como afirmou
Delfim Neto, Lula salvou o
capitalismo continuando com a
mesma política de FHC.
Querem disputar a “chave do
cofre”, mas não sabem e nem
podem se diferenciar.
Se a crise econômica no
Brasil tem sido menor que no
México, EUA, ou leste europeu,
não significa que não exista.
Nenhum dos problemas
estruturais do país tem se
solucionado, pelo contrário, eles
se agravaram. Lula empurra a
crise
aumentando
o
endividamento do país e da
população, enquanto sua
gigantesca máquina publicitária
disfarça o crescimento das
bolsas,
essencialmente
especulativo, passando a
imagem que a economia real
está em expansão. Mas não há
mais trabalho e mais produção,
há menos. Não há menos crise
social, há mais. Nas capitais
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como Rio, São Paulo, Belém,
Porto Alegre, Recife, a
violência
se
expande
assustadoramente.
Há confusão e ilusões, e
com razão, na cabeça e na
consciência do movimento de
massas. Afinal, lutou durante
mais de 20 anos para eleger
Lula. Não é fácil romper com a
enorme expectativa acumulada
ao longo de décadas de
corajosas lutas. Para romper
também é necessário que haja
uma alternativa.
Esta confusão que leva a
certo conformismo, não impede
que importantes setores
populares lutem para defender
seus interesses. Assim o
demonstram as mais de 350 –
400 greves que deslancharam no
país por ano desde 2007.
Também, as explosões
momentâneas como a das
populações exasperadas pelos
péssimos serviços, ou dos
moradores das comunidades que
resistem como podem a
violência policial que mata
jovens, negros e pobres em nome
do combate ao narcotráfico.

Hoje Heloísa, por decisão
pessoal defendida por alguns
dirigentes de correntes como o
MÊS e o MTL, afirma que
concorrerá ao senado por
Alagoas, contrariando os
anseios da absoluta maioria dos
militantes, assim como de
milhões de eleitores que nas
pesquisas indicaram seu nome.
O PSOL está perdendo a
oportunidade de se apresentar
com seu melhor quadro para a
disputa eleitoral, com a única
candidatura capaz de ajudar a
romper setores de massas com
o governo, gerando um
fenômeno
eleitoral
enormemente progressivo. Sua
deserção indica que setores do
O PSOL e as eleições 2010 partido estão sucumbindo
O PSOL nasceu para ajudar também ao aparato lulo petista.
a construir uma alternativa de Dirigentes do MES e do MTL
esquerda e socialista frente à justificam que Heloísa não se
traição do PT. Heloísa Helena foi apresenta, pois a conjuntura está
seu maior símbolo. Em 2006 sua ruim, o movimento não luta,
candidatura à presidência evitou está confuso e iludido, e confia
que se impusesse a falsa em Lula. Em definitiva, que por
polarização Lula x Serra, culpa do atraso e das ilusões do
alcançando 7 milhões de votos e povo, o PSOL não pode ter
obrigando a definição em um candidatura própria. E assim,
segundo turno.
em nome de disputar “as
No último período temos
visto greves e paralisações
duras e fortes nos trabalhadores
da indústria e de serviços que
ancoradas na propaganda oficial
que a crise “já passou”, saíram
para exigir o que é seu.
Conseguindo muitos deles
aumentos acima da inflação. E
acompanhando
estes
movimentos, o crescimento,
lento, mas seguro, de lutadores
que enfrentam os novos pelegos
atrelados ao governo como os
da CUT, e se organizam por
fora, em novos agrupamentos.
É neste marco, que estão
se articulando as forças para as
eleições 2010.

PARTIDO

Ajudando a dissipar confusões e ilusões:
porque o PSOL não pode apoiar Marina Silva
Entre 2003 e 2008, Marina comandou o Ministério
do Meio Ambiente. Nesse
período, suas divergências
foram pontuais. Por isso, ao
sair da pasta, fez um balanço positivo do mandato de
Lula. Na área ambiental,
reivindicou as medidas de
sua gestão, como a Lei de
Florestas e a divisão do IBAMA. Esse mesmo conteúdo
foi repetido em sua carta
de desfiliação do PT. Na
prática, usa seu prestigio
do passado para legitimar
um novo marco regulatório
de destruição do meio ambiente.
Osmarino Amâncio, dirigente do PSOL/AC e parceiro de Chico Mendes na
luta seringueira do Acre,
declarou: “Ela aceitou o
transgênico, que é totalmente inaceitável [..] Ela
ajudou a implantação do
Projeto Gestão de Florestas

Públicas que significa a mercantilização da Amazônia. Ela
dá por 40 anos, prorrogáveis
por mais 30... concessão às
multinacionais e ao agronegócio para que explorem a Amazônia. [ela] privatizou 5% de
rios, lagos e mares para o
agronegócio. Ela criou o selo
FSC (Conselho de Manejo Floresta), que não passa de “lavagem” (tornar legal) de madeira retirada ilegalmente. Ela
nunca discutiu nada disso com
os povos da Amazônia”. (entrevista ao Sindicato dos Químicos Unificados de SP).
Neide Solimões, dirigente
da CONDSEF, filiada e dirigente do PSOL/PA, afirma: “Marina tratou a divisão do IBAMA
como modernização dos serviços. Porém, a medida provocou o esvaziamento do órgão.
A fragmentação da gestão
ambiental com a divisão de
responsabilidades a partir da
criação do Serviço Florestal

Brasileiro e do Instituto Chico
Mendes, não foi positiva. A criação do Instituto se deu com
a divisão dos recursos humanos e financeiros do IBAMA,
que já eram poucos, enfraquecendo-o mais ainda. Isso
explica que em 2008 o desmatamento na Amazônia Legal
voltou a crescer com a destruição de 13 mil km2 da floresta”.
Marina Silva possui uma
ótima relação com empresas
que utilizam o discurso “verde”
para maximizar seus lucros.
Não é a toa que um dos doadores de sua campanha ao
senado é a multinacional Italiana Pirelli, com projeto de suposta “preservação” em Xapuri no Acre, onde explora a
borracha dos seringueiros
para fabricar seus pneus. Outro doador é a indústria cosmética Natura, que explora o
conhecimento tradicional dos
povos da Amazônia e o patrimônio genético da floresta

massas”, estão decididos a
apoiar a candidatura da Marina
Silva, ex ministra do Meio
Ambiente durante 6 anos do
governo Lula, hoje no PV. Com
outros argumentos, alguns
dirigentes de APS defendem tal
apoio. Desta forma, tal vez os
companheiros acham que
ajudam a desfazer confusões.
Mas só as aumentam. Pois
pintam Marina e um possível,
mas hipotético “fenômeno
eleitoral” como de esquerda,
progressivo,
capaz
de
representar os interesses do
povo trabalhador. Mas o que
estão fazendo, é renunciar ao
projeto pelo qual foi fundado o
PSOL: o de representar uma
alternativa de classe e de
esquerda consequente.
Em nome de um suposto
“acúmulo de forças” não podem
disfarçar o objetivo eleitoreiro,
com a ilusão que, junto a
Marina, o PSOL conseguirá
eleger alguns parlamentares.
Não desprezamos a importância

de eleger parlamentares, mas
tudo depende com qual política
e programa. Escondendo os
objetivos de classe e de esquerda
por trás da candidatura de
Marina, com certeza o
“acúmulo” que talvez possa se
alcançar é a de um partido
desfigurado, centrista, que
renunciou não somente aos
objetivos estratégicos, mas ao
mínimo que se poderia exigir do
PSOL: a de ser de oposição de
esquerda ao governo Lula. O
dirigente do MES, R.Robaina,
que defende o apoio a Marina,
argumenta que “os candidatos a
governador” representarão a voz
e os objetivos do PSOL. Isso não
contrabalanceia o fato que o
PSOL nacionalmente estaria
engajado apoiando Marina, e
isso é o aspecto fundamental da
disputa de 2010. Esta “tática” só
agregaria mais confusão com
candidatos a governador com
discurso diferente da candidata
a presidente que seu partido
“apóia”.

Apresentar o PSOL
como alternativa
Há um espaço a ser disputado pelo PSOL nas eleições
2010. Um espaço para ajudar
a dissipar confusões e ilusões,
mostrando com denuncias
concretas o verdadeiro rosto
deste governo, apresentando
alternativas para o povo brasileiro, que se derivam de nosso programa. Se conseguiremos atingir setores de massas
depende por um lado da situação objetiva. Mas por outro,
é decisivo que exista um pólo
consciente que atue sobre a
realidade, para disputar do
governo e das diversas falsas
alternativas, entre elas a do
PV de Sarney e Marina, a
consciência, a cabeça e o coração das massas.
Não é de responsabilidade
do partido e da imensa maioria dos militantes que Heloí-

para desenvolver sua linha
Ekos. Seu Presidente Executivo é filiado ao PV, sendo
cotado como vice de Marina. Todo o discurso de
“uso sustentável da tradição popular e da biodiversidade brasileira”, de “Responsabilidade Social Empresarial” da Natura e de
Marina caem por terra.
Marina Silva já possui a
mesma visão do PV de não
ser “contra o PT nem ao
PSDB”. É coerente visto que
o PV compõe o governo
Lula e também governos
com o PSDB. Uma verdadeira ambientalista como
mínimo- se declararia oposição ao governo Lula e as
multinacionais.
Em síntese, podemos dizer que Marina é exemplar
representante do Ecocapitalismo camuflado pelo discurso do desenvolvimento
sustentável empresarial.

sa tenha renunciado a este
bom combate. Mas é sim da
sua responsabilidade e daqueles que apóiam tal decisão, a
de se esforçar para que o partido tenha cara e voz própria
nas eleições 2010. Escondendo a cabeça atrás da Marina,
será a expressão da renuncia
ao projeto do PSOL, como se
o PSOL não tivesse nada a
propor para o povo brasileiro!
Esta sim que é a pior de todas as capitulações, mostrando um novo partido, mas com
a velha política.
Chamamos aos dirigentes
e militantes do PSOL a lutar
em todas as instâncias para
que o partido tenha candidatura própria. A não dar de
presente nosso espaço para
aqueles que não o representam nem o construíram.

Declaração da Coordenação Nacional da CST / PSOL
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SINDICAL

Avança a construção de uma alternativa
de direção para os trabalhadores
Douglas Diniz
Unidos pra Lutar e Membro da
Direção Nacional do PSOL

Produto político do Seminário Nacional de reorganização ocorrido em São Paulo nos
dias 01 e 02 de novembro
ocorrerá em junho de 2010 o
Congresso Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT). Na pauta: a fundação
de uma nova central.
Os delegados que serão
eleitos no movimento sindical
e popular terão a incumbência
de definir a natureza, caráter
e concepção que terá essa nova
ferramenta de lutas.
A Intersindical, o Bloco
Unidos/FOS e o MAS-Prestista, desde o inicio mostraram disposição de avançar
nessa construção e fizeram
importantes inflexões de
suas posições no sentido de
deixar de defender uma central meramente sindical para
confluir na formulação de
Central Sindical do Mundo
do Trabalho, contudo sem a
participação e deliberação
nas estruturas, do movimento estudantil e de opressões.
Essa inflexão também fez o
MTL que defendia uma central sindical e popular.
A posição que defende a
juventude e o movimento de
opressão com direito a deliberar na Nova Central se resumiu aos companheiros do
PSTU que são maioria na
Conlutas e o Bloco de Resistência Socialista (BRS) que
compartilha a posição de diluir a classe trabalhadora em
um movimento poli-classista.
Um importante debate
Esse não tem sido qualquer debate. Esses movimentos que sempre atuaram e se
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organizaram de forma independente do movimento sindical, agora estão sendo convidados pela direção majoritária da Conlutas (PSTU) sem
perder sua própria identidade como movimentos de caráter poli-classistas (sem classe social definida) a decidir os
rumos que devem trilhar os
trabalhadores em suas lutas.
Essa diferença de concepção está na raiz dos desacordos entre a maioria das organizações e o PSTU e vem atrasando há pelo menos um ano
a construção da nova central.
Mas não somente isso. A
forma de organização que se
reflete na composição da direção da futura entidade também está no centro dos debates e a disposição de “cargos”
defendida pela Intersindical
tampouco ajuda a se avançar,
reproduz velhas formas viciadas de organização do movimento sindical e transforma
os fóruns da futura central em
uma disputa essencialmente
pelo aparato. Por isso o me-

canismo de organizar a direção por representação direta
na base, como hoje é a Conlutas, é uma boa experiência a
ser incorporada. Permite a
participação de oposições sindicais que já disputaram eleições com peso proporcional
aos votos obtidos junto à base,
bem como as minorias de entidades sindicais.
São temas em debates. Por
isso se acordou, como resolução do Seminário, a formação
de uma comissão de todas as
correntes para se fazer um
censo político dos setores que
queremos organizar e no Fórum Social Mundial de Porto
Alegre que ocorrerá em Janeiro de 2010 uma plenária nacional para se fechar as regras
de participação no CONCLAT.
UNIDOS PRA LUTAR
desde suas limitadas forças
no movimento sindical batalha com suas posições para
que o referido congresso se
transforme em realidade.
Estaremos em Porto Alegre
e no Congresso da Conlutas

que ocorrerá em Abril de 2010
defendendo nossas propostas,
entre elas a dissolução da Conlutas nesta nova entidade.
Defenderemos que a nova
central seja autônoma, de
combate, socialista e classista. Neste marco defenderemos a unidade com o movimento estudantil e de opressões que devem ser organizados em departamentos setoriais para que se resguarde a
independência e autonomia
da organização e para impedir que setores que por definição são policlassistas, tenham o mesmo poder de decisão dos trabalhadores nos
seus fóruns de classe.
Defenderemos uma Central Sindical para os trabalhadores onde os negros, os homossexuais, as mulheres, a
juventude, etc. possam ser representados (as) por suas entidades sindicais de classe evitando assim processos de dupla representação, como ocorridos no último congresso da
Conlutas, critério esses questionados por setores que, tais
como nós, foram excluídos da
secretária executiva nacional
da entidade por discordarem
desse mecanismo.
A necessidade de batalhar
por uma nova direção
Queremos refletir sobre
algumas posições que existem
na Conlutas, defendidas pelos
companheiros do PSTU, já
que entendemos não ajudam
a unidade da classe e a disputa por uma nova direção.
Em bancários, por exemplo,
através do MNOB que é uma
pequena minoria, ao invés de
disputar com a burocracia cutista se isolaram e dividiram
a categoria, não participando,
por ex. do Encontro Nacional

SINDICAL

Lutadores da CEDAE filiam-se ao PSOL-RJ
Desde a última greve
dos trabalhadores em
2008 por garantia de 100%
no emprego, a CST (PSOL)
através de sua militância
em Unidos Pra Lutar (Conlutas) vem ajudando a organizar, juntamente com
outros ativistas dessa categoria, a luta em defesa
dos direitos e conquistas
dos trabalhadores da CEDAE, contra o projeto de
privatização da Companhia por parte do governador Sérgio Cabral
(PMDB).
Esse processo de luta e
organização resultou na
conformação em setembro/2009 de uma chapa
de oposição que disputou
a eleição do SINTSAMA
(Sindicato da categoria).
Nessas eleições, nossa
Chapa formada por ativis-

tas sindicais independentes e
militantes ligados ao Partido
dos Trabalhadores (PT), contou em sua formação com a
participação de 43 cipeiros e
obteve, na disputa com as
Chapas da CUT, CTB e Força
Sindical, 1/3 dos votos válidos
para a direção da entidade.
Terminada a eleição segue o
processo de organização da
oposição na Associação dos
Trabalhadores do Ramo da
Água, Saneamento e Esgoto
do Estado do Rio de Janeiro –
ATASERJ.
Foi uma eleição muito importante porque não só enfrentou a direção do sindicato ligada ao PT/PCdoB, mas
também porque a partir da
experiência concreta e da
confrontação de projetos
com esses partidos, que são
base de sustentação do governo do estado e da prefei-

tura municipal do Rio de Janeiro, fez crescer a resistência da
categoria contra o processo
de privatização da água, saneamento e esgoto. Muitos
desses lutadores, alguns sem
nunca ter participado de uma
disputa político-sindical se filiaram ao PSOL.
Damos nossas boas vindas
a esses companheiros (as) e
desejamos que juntos, agora
fazendo parte do mesmo projeto, possamos seguir construindo não só uma nova direção
sindical para os trabalhadores
da CEDAE e brasileiros, mais
um projeto alternativo de sociedade.
São eles:
Tânia Patrocínio - Ex. militante do PT, Presidente da ATASERJ
e membro da CIPA Tijuca
Zezé - Direção da Ataserj e
membro Cipa Santana 235

Agenor - Bebezão - Direção da Ataserj - Ladeira De
São Bento
Akihito - Direção da Ataserj e membro da Cipa Santana 235
Alciemio - Direção da
Ataserj e membro da Cipa
Guandu
Alex Lopes - Papagaio Direção da Ataserj e membro da Cipa da Ladeira de
São Bento
Ataide - Direção da Ataserj - Ladeira São Bento
Marquito - Direção da
Ataserj e membro Da Cipa
_Santana 235
Morfeu - Diretor da Ataserj
e membro Da Cipa Guandu
Ricardinho – Fundador da
Cut - Oposição Mudança
no Sintsama - Pedregulho
Zé Carlos - Super Homem
- direção da Ataserj
Naná - Direção da Ataserj

Bancário. Nos petroleiros, o
centro foi a criação da FNP
em contraposição à FUP, sem
dialogar com os setores que
ainda estão fazendo experiência com a burocracia e com o
governo. Nos correios corre-se
o mesmo risco, quando pela
primeira vez desde a criação
da FENTECT, está colocada
a luta e organização para derrotar na sua entidade o aparelhismo e o entreguismo da
CUT e da CTB.

Somos contra a criação de
sindicatos vermelhos, que ficariam isolados, e a criação de
aparelhos sindicais artificiais
sem lastro social ou peso de
representação na classe, pelo
simples fato de não dirigirmos
essa ou aquela entidade.
A Central que será construída deverá disputar com
os aparelhos e burocracias
sindicais existentes a direção de nossa classe e junto
com ela na luta, nas mobili-

zações e campanhas salariais unificadas, derrotar o
governo e os patrões.
É certo que ainda não existe em nosso país uma situação de grande mobilização parecida a que vivem muitos países vizinhos, onde a classe
através de seus tradicionais
mecanismos de lutas como a
greve e as mobilizações de rua
chegaram a derrubar presidentes, questionar governos e
regimes. Mas, as lutas que

vem ocorrendo nos estados e
as vitórias obtidas em 90%
das últimas campanhas salariais, onde se conquistou ganho real acima da inflação, é
um importante termômetro a
ser medido e nos coloca perante uma dinâmica irreversível
de futuros enfrentamentos.
UNIDOS PRA LUTAR –
tendência da Conlutas é parte da organização dessa disputa e dos futuros embates
que estarão colocados.
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JUVENTUDE

DCE UNIRIO: chapa da
esquerda derrota a Reitoria
Bárbara Sinedino
Coordenadora Geral DCE/Unirio

Silaedson Juninho
Diretor UNE - Oposição

A chapa 1 MOSCA NA
SOPA composta pelo coletivo
Vamos à Luta e independentes
saiu vitoriosa na eleição do
DCE UNIRIO (Univ. Federal
do Estado do Rio de Janeiro)
com 1019 votos contra 666 votos da Chapa 2 - Unirio Sem
Muros. Essa vitória contou com
o apoio de diversos DCE´s como
UFF, UFOP, UFRGS, UNAMA e FAP (Estácio de Sá -PA),
além de sindicatos como o SINTUFF, Químicos de S.J. dos
Campos e SINDSPREV RJ.
A eleição esteve ligada a
mobilização e atos públicos
pela construção do Bandejão
e em defesa da assistência estudantil.
Desde 2004 a Reitora promete construir o bandejão e foi
reeleita em 2008 com esse discurso, porém a obra nunca sai
do papel.

Em um dos protestos os estudantes convidaram a Reitora para um jantar: tomar a
péssima sopa que se consome
diariamente na cantina. Depois de uma campanha organizada pelos CA´s e por uma
parte do DCE, que conseguiu
mais de 1500 assinaturas em
um abaixo-assinado, realizamos uma audiência pública
com a Reitoria para cobrar explicações. Nesta audiência entregamos também uma lista

das reivindicações dos centros.
A chapa 1, construída no
calor dos abaixo-assinados, das
passagens em sala e das mobilizações conseguiu aglutinar
estudantes de diversos cursos.
A chapa defendia a universidade e rejeitava a expansão
sem qualidade de Lula através
do REUNI.
O debate que polarizou a
universidade foi sobre a concepção de movimento estudantil e as tarefas do DCE. A cha-

UFRGS: É preciso fortalecer
a chapa unitária da esquerda
Há cinco anos nosso DCE está na
oposição de esquerda ao governo
Lula. Este ano também encabeçou
o Fora Yeda.
Para seguir nesta luta, nós defendíamos uma chapa unitária da esquerda. Infelizmente os companheiros do Romper o Dia/MES optaram pela divisão. Não aceitaram
discutir um programa em comum
contra as medidas de Lula e Yeda.
Em primeiro lugar colocaram que
deveríamos discutir a divisão de
cargos. Esta corrente chamou a
votar, junto com o PT, a favor da
maioria dos projetos do programa
do REUNI nos conselhos universitários. Acabaram em clara minoria se
retirando da convenção da chapa
unitária.
Na UFRGS, precisamos enfrentar
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novamente a chapa reacionária
do MEL(Movimento Estudantil Liberdade) controlado e financiado
por partidos corruptos ligados à
Yeda, como PP, PSDB e DEM. Para
esta tarefa fundamental, junto
com dezenas de independentes,
nós do Vamos à Luta, os colegas
ligados a EXNEF(Executiva de Educação Física), a maioria dos companheiros do Enlace, os colegas
da AS e do PSTU, formamos a chapa 2 (DCE de Tod@s – Por uma UFRGS Popular e de Qualidade). Somos a maior chapa que disputa as
eleições do DCE este ano, com
mais de 300 apoiadores. Reivindicamos as conquistas das últimas
gestões e temos propostas para renovar o DCE. Por Diego Vittelo /
Vamos à Luta - UFRGS

pa 2 defendeu que o DCE tinha
que dialogar com a reitoria das
promessas não cumpridas.
Nossa chapa defendeu que
o papel do DCE é reivindicar
uma educação de qualidade e
mobilizar os estudantes sem
estar atrelado com a administração. Esse foi o voto majoritário da base, por um DCE independente da reitoria e do
governo.
Nossa gestão não dará descanso à reitoria e ao governo e
temos como prioridade organizar a luta pelo aumento das
bolsas, por mais ônibus para o
transporte intercampi, além de
cobrar a construção imediata
do bandejão e lutar por democracia na universidade com
debate na base sobre o estatuto da UNIRIO.
Além disso, estaremos na
linha de frente com outros
DCE´s do país chamando a
unidade dos lutadores para
barrar o desmonte à universidade pública, contra os cortes
de verbas.

UnB: OCUPA E RESISTE!
Atualmente, a UnB vive
um momento de luta, materializado em ocupações
de salas com a reivindicação de espaço físico para
Centros Acadêmicos. Não
é por acaso que oito cursos tenham tomado tal iniciativa. Essas ocupações
estão no contexto de expansão das universidades,
via REUNI, que também
tem provocado falta de
espaços para salas de
aula e laboratórios.
O DCE evita a
mobilização
O DCE não realizou nenhuma mobilização de
apoio ás ocupações. Por
que será? Porque a forma como a gestão tem
tratado as ocupações
demonstra o interesse em
sustentar a Reitoria e os

projetos do governo, em
vez de defender a luta estudantil. Tratar as ocupações como demandas
pontuais é a forma de o
DCE jogar uma cortina de
fumaça nos problemas
da expansão para evitar
choques com o Reitor.
Novos Rumos para o
movimento estudantil da
UnB
É necessário rearticular
o movimento estudantil,
resgatando a sua combatividade. Novos rumos
significa construirmos uma
alternativa que possa enfrentar as fundações privadas, defender uma expansão de qualidade,
mantendo a mobilização
e a independência em
relação à Reitoria.
Por Adriano Dias

INTERNACIONAL

MÉXICO

Governo fecha empresa estatal
de eletricidade e demite 44 mil
Imensa mobilização operária e popular contra o fechamento da estatal “Luz e Força do Centro”
Na noite do último dia 10
de outubro, 6 mil policiais e
soldados enviados pelo presidente Felipe Calderón ocuparam as instalações da empresa estatal Luz e Força do Centro (LFC). Horas depois, o governo federal decretou a extinção do órgão e anunciou a
demissão de todos os funcionários. No dia 15, uma imensa manifestação de centenas
de milhares de pessoas repudiava a medida e exigia que o
governo recuasse.
Foram demitidos 44 mil
trabalhadores e substituídos
por cargos de confiança da
Comissão Federal de Eletricidade, militares e pessoal
contratado por terceirizadas
que ficam com parte dos serviços, como a transnacional
espanhola Iberdrola e outras.
Mas a falta de manutenção
está provocando apagões e
danos irreversíveis nos equipamentos
Querem privatizar
O governo pretende justificar esse assalto, digno de
uma ditadura militar, responsabilizando o sindicato e os
supostos "privilégios" dos trabalhadores, pela quebra da
companhia. Nada mais falso!
É o mesmo argumento que
usaram em toda a América
Latina, nos anos 90, para justificar todas as privatizações.
A empresa estatal distribui
eletricidade para 6 milhões de
usuários na capital federal e
em 141 municípios. Foi obrigada a subsidiar as grandes empresas privadas e, inclusive repartições públicas que pagavam abaixo dos custos, e quem
cobria as perdas era a Comissão Federal de Eletricidade.

da campanha de solidariedade. Editando milhares de
jornais e panfletos, convocando assembléias nas universidades e locais de trabalho para informar e apoiar as
mobilizações, e divulgando a
convocatória da UIT-CIR,
chamando a solidariedade
internacional.

O presidente do Sindicato Mexicano de Eletricistas
(SME), Martin Esparza, afirmou que a estatal estava em
condições de oferecer serviços
de Internet, telefonia e TV a
cabo a preços baixos, para as
famílias de menores recursos, mediante uma rede de
fibra ótica de 1.100 quilômetros. Mas esta rede foi entregue em concessão pelo governo Calderón á empresa WL
Comunicações, que pertence
a Fernando Canales Clariond
e Ernesto Martens, ambos
Secretários de Energia do governo anterior de Vicente
Fox, do mesmo partido do
atual presidente.
O governo reacionário de
Calderón, além de favorecer
seus amigos, pretende destruir um dos sindicatos mais
combativos do país.
Mobilização operária
A reação dos trabalhadores não se fez esperar. Uma
gigantesca manifestação operária e popular comoveu a
capital de México no dia 15 de
outubro. Centenas de milhares de pessoas encheram a

imensa praça central chamada "El Zócalo" e as grandes
avenidas que a circundam,
exigindo que o governo recue
da liquidação da empresa de
eletricidade. Como parte da
preparação para a primeira
greve geral, o Sindicato prepara outra manifestação massiva para 11 de novembro,
quando se completa um mês
do assalto à empresa estatal.
O ataque ao Sindicato, aos
trabalhadores e a tentativa de
privatizar são parte de uma
ofensiva antipopular do governo para que os trabalhadores
paguem pela crise capitalista.
Isto é percebido assim por
amplos setores da população.
Lembremos que o governo
Calderón triunfou em 2006
com fraude eleitoral contra o
candidato de centro-esquerda
do PRD, López Obrador.
Nossos companheiros do
México, do Partido Obrero
Socialista, organização que
integra o Comitê de Enlace
da CIR (Corrente Internacional Revolucionária) com a
UIT (Unidade Internacional
dos Trabalhadores), estão na
linha de frente desta luta e

Campanha Internacional
O Sindicato dos Eletricitários (SME) agradece a solidariedade de centenas de dirigentes sindicais da América Latina e do mundo que se manifestaram em várias embaixadas mexicanas ou enviaram
assinaturas por e-mail. Solicita continuar a solidariedade
enviando esta mensagem:
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de
México
Nós, abaixo assinados, declaramos nosso total apoio aos trabalhadores organizados no Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME) em sua luta pela preservação da empresa estatal de energia elétrica do centro do país,
pelo contrato coletivo de trabalho e pela existência do próprio
sindicato.
Repudiamos o inconstitucional
decreto de 10 de outubro, que
estabelece a extinção de Luz y
Fuerza del Centro, e exigimos sua
anulação.
Basta de fechamento de empresas, suspensões e demissões de
trabalhadores!
Nome - Organização/Cargo
País - Assinatura
Mensagens ao governo
do México
felipe.calderon@presidencia.gob.mx;
luisfelipe.bravomena@presidencia.gob.mx;
javierlozano@stps.gob.mx

Copia ao Sindicato Mexicano de
Electricistas
sinmexel@sme.org.mx
jmperezvazquez@yahoo.com
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Um triunfo político dos petroleiros
e da Corrente Classista e Autônoma
Em 1º de outubro, realizaram-se as eleições da Federação Unitária dos Trabalhadores Petroleiros da Venezuela (FUTPV). Participam 187 sindicatos de base, com 37 mil filiados de 18 estados.
Entrevistamos o companheiro José Bodas, dirigente da C-CURA e novo Secretario Geral da FUTPV, para conhecer como
foram as eleições, seu resultado e as perspectivas.

CS: Como foi o processo
das eleições petroleiras?
JB: Na negociação do contrato petroleiro de 2005-2007
se estabeleceu que as federações existentes: Fedepetrol,
Fetrahidrocarburos e Sinutrapetrol se dissolveriam numa
nova Federação para negociar
o contrato do período 20072009. Esse compromisso não se
cumpriu porque a velha burocracia sindical golpista e a nova
chavista acordaram não impulsioná-la. Porém, reuniram-se
secretamente com os ministros
do Trabalho e o da Energia e
Petróleo para se auto-proclamar como negociadores do contrato coletivo. O resultado foi
desastroso. Perdemos importantes conquistas como os empréstimos para moradia, abono alimentação, piorou o serviço de saúde, e o salário, percentualmente, aumentou menos
que o mínimo nacional. Depois
desta traição, a burocracia conformou a Federação na marra,
distribuindo-se os cargos, na
pretensão de discutir o contrato 2009-2011. Frente a esse golpe, apoiado pelo governo que
necessita uma federação governista, nossa corrente, C-CURA
Petróleo, propiciou um verdadeiro levante nas bases. Com
reuniões, assembléias, atos e
passeatas, obrigamos a burocracia a convocar eleições para
outubro de 2008. Mas, como os
pelegos estavam desprestigiados, o governo nacional e o Conselho Nacional Eleitoral
(CNE), responsável pela eleição, fez tudo para impedir o
processo. Depois de impugnar
a eleição seis vezes, com a cumplicidade do CNE, frente aos
protestos das bases não tiveram outra saída que, um ano
depois, no dia 1º de outubro de

JOSÉ BODAS, Secretário
Geral da FUTPV

2009, aceitar a eleição.
CS: Por que apesar do
desprestígio, a
burocracia acaba
ganhando a eleição?
O triunfo da chapa governista se deu essencialmente
pelo clientelismo político, a
compra de votos mediante favores e as ameaças. Vejam só:
um mês antes da eleição, o ministro Rafael Ramirez ordenou
o ingresso na PDVSA de 8000
trabalhadores. É obvio que
este pessoal foi obrigado a votar nos candidatos do governo
e do ministro. Também houve
terrorismo. Em algumas regiões, reuniam os trabalhadores
e passavam um vídeo do locaute patronal de 2002, colocando
que se nossa chapa ganhasse,
se paralisaria a indústria e seriam demitidos. Além disso,
diziam que éramos agentes da
CIA e da oposição burguesa.
Nos últimos dias esbanjaram
recursos do estado, da PDVSA
e do PSUV. Encheram as principais avenidas com luxuosa
propaganda, pagaram comuni-

cados de página inteira em jornais e prepararam uma logística até com a Armada Nacional e a aviação para transportar votantes que estavam em
férias. Segundo cálculos, este
despropósito, nunca visto antes numa eleição sindical, custou aos cofres públicos 6 milhões de dólares, enquanto nossa campanha consumiu apenas 20 mil.
CS: Por que vocês se
consideram os
vencedores políticos?
É o que diz a vanguarda
sindical, inclusive a militância
do PSUV que viu como atuou
o governo e o aparelho estatal.
Quando muitos palpitavam
que não íamos entrar no Comitê Executivo, recebemos o
apoio de quase 8000 petroleiros que nos deu direito a 33%
dos postos da Federação, e conquistamos a Secretaria Geral.
Mas os que venceram são os
trabalhadores de base, que
conseguiram impor as eleições.
Por isso, é uma derrota política para o governo e a burocra-

cia que patrocinaram as manobras antidemocráticas na tentativa de contar com uma direção sindical patronal numa indústria chave para Venezuela.
Outro dado: nossa chapa ganhou nas refinarias, que foram
a vanguarda para derrotar o
paro-sabotage de 2002 e na
sede central da PDVSA, em
Caracas, o bunker de onde opera o Ministro! Os trabalhadores perceberam que enfrentamos a burocracia e o governo
com honestidade e valentia,
defendendo seus direitos e denunciando a farsa do “Socialismo do século XXI”, que é um
brutal capitalismo de estado.
Também denunciamos a propaganda de que a PDVSA é
socialista, uma mentira com a
qual nos querem fazer renunciar a defender nossos direitos.
CS: E agora, como
continua esta luta?
Agora vem a prova de
fogo, onde os trabalhadores
poderão ver com maior clareza quem está a favor do patrão e quem defende seus direitos. Nestas primeiras semanas, já percebemos que a
burocracia sindical está renunciando à luta pelo contrato coletivo, só apareceram
para tomar posse. De nossa
parte, estamos mobilizados,
trabalhando em nível nacional para formar os Comitês de
Base de Defesa do Contrato
Coletivo.
Finalmente, por meio do
Combate Socialista, quero
aproveitar para agradecer o
valioso apoio que nos deram
importantes setores de trabalhadores brasileiros, especialmente os químicos do Vale do
Paraíba, em São Paulo. Este
triunfo também lhes pertence.

