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Editorial
Se os propagandistas do
capital disseminaram a idéia
que o mundo estava saindo
da crise, Europa está aí par
desmentí-los. Endividados e a
beira da falência, Espanha,
Itália, Portugal, Grécia e Irlanda enfrentam o dilema de ter
que aplicar os planos de austeridade ditados pelo Banco
Central europeu e enfrentar
a ira das massas. Ira que na
Grécia levou a greves gerais
e duras lutas mostrando ao
mundo que o povo grego
não está disposto a pagar
pela crise.
O reflexo no Brasil ficou evidente quando em 2009 o PIB
retrocedeu -0,2%. Veio então
o corte de mais de 20 bilhões
do orçamento, o aumento de
tarifas e o projeto de congelar o salário do funcionalismo
por 10 anos. Os mega investimentos do PAC estão atrasados em mais de 50%, mas
ocultos por trás da farta publicidade governamental
que inaugura obras inacabadas para deslanchar a candidata do presidente Lula
O ano eleitoral promete
um espetáculo de financiamentos milionários e marketing para vender candidatos
que prometem mundos e
fundos, mas representam os
mesmos interesses dos donos
do poder econômico. Mas
2010 também promete lutas,
que, por sinal, já estão acontecendo. Os professores do
Estado de SP entram na 3ª semana de greve e suas massivas assembléias tumultuam o
centro da capital. Mas os docentes lutam pelo país inteiro, assim como os rodoviários de BH, a Philips de Mauá
e outros.
Apoiando estas greves e
apostando a seu triunfo é
que se prepara para junho o
Congresso da Classe Trabalhadora que aspira reunir as
entidades classistas numa
mesma central para enfrentar o governo, os patrões e
os burocratas governistas.
Na disputa eleitoral também não pode faltar a expressão política dos trabalhadores
e do povo. No PSOL a derrota
da proposta de apoio à Marina do PV é um bom augúrio.
Falta agora retomar a tradição radical que originou o
partido, seu programa e suas
propostas, para impulsionar a
Frente de Esquerda e enfrentar a falsa polarização de petistas e tucanos.
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A falência das privatizações
de Garotinho e Cabral
Rosi Messias
Membro da Executiva
Estadual do PSOL

Segundo a ONG Transparência Brasil, dos 70 deputados estaduais do Rio de Janeiro, 37 respondem a processos nas esferas federal e
estadual sendo investigados
pelo Tribunal de Contas do
Estado (TCE) e da União
(TCU). São processos por formação de quadrilha, extorsão, homicídio, enriquecimento ilícito e improbidade
administrativa. É uma verdadeira quadrilha instalada
na ALERJ.
Enquanto isso, com Sergio
Cabral no Palácio das Laranjeiras, sofremos um verdadeiro desgoverno: sucateamento
dos serviços públicos, privatização, terceirização, favorecimento das empreiteiras e do
capital privado. Como conseqüência, temos servidores
públicos com salários arrochados, crise na educação e saúde e um aumento absurdo da
violência.
O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a implementar
as Organizações Sociais na
saúde pública, uma verdadeira privatização branca. Não
realiza concursos públicos de
modo suficiente, e usa contratações temporárias. Agora
propõe a terceirização do setor jurídico das Fundações e
Autarquias do Estado, abrindo as portas para os escritórios de advocacias, como o de
sua esposa, exercerem atividades próprias de servidores
públicos.
"São as águas de março
fechando o verão..."
A bela canção de Tom Jobim eternizada na voz de Elis
Regina retrata as chuvas que
caem todos os anos nesse pe-
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ríodo no Rio de Janeiro. O
problema é que nossa cidade
não está preparada para enfrentar essa situação.
O relatório do Tribunal de
Contas aponta falhas e deficiências na limpeza de rios e
canais da cidade por parte da
Prefeitura. O resultado são
ruas alagadas, entupimento
de bueiros e a falta de escoamento da água.
No início do ano o desmoronamento de encostas em
Angra dos Reis vitimou dezenas de pessoas e no último
temporal na capital foram
mais 6 mortos. Enquanto vemos as verbas para contenção
de catástrofes diminuídas, o
Prefeito Eduardo Paes, parceiro de Cabral, gastou R$
322.535,04 com aluguel de jatinhos.

O drama dos
transportes
públicos
As chocantes cenas dos
trens superlotados, sem ar
condicionado, com falhas nas
operações e trens desgovernados, revelam a precariedade do serviço e a situação dramática da população que depende desse meio de transporte. No ano passado uma
revolta da população, reprimida duramente pela polícia
de Cabral, colocou a nu esse
problema.
A situação do metrô não é
menos grave. A inauguração
da linha Pavuna (zona norte) até Botafogo (zona sul),
cujo objetivo era diminuir o
tempo do trajeto é um verdadeiro pesadelo. Inaugurada
com Lula, Cabral e Paes no
palanque, é um verdadeiro
caos. A superposição de linhas e diminuição de vagões,
trazem não só lentidão e de-

moras, mas também elevando o risco de acidentes.
A entrega para a iniciativa privada destes serviços,
que deveriam ser fiscalizados
pela Agência Reguladora
mostrou-se um completo fracasso. A Agência, integrada
por afilhados de políticos corruptos, nada faz diante das
quebras de contratos das concessionárias que tem uma das
tarifas mais caras do país:
metrô: R$2,80 e ônibus
R$2,35.
É necessário acabar com
este modelo que não pode ficar nas mãos de empresas privadas. É necessário organizar
a mobilização da população
usuária para exigir a imediata revogação dos contratos
com as empresas concessionárias. Quem tem que garantir
um transporte público, com
qualidade e segurança tem
que ser o Estado.
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ECONOMIA

Royalties do PETRÓLEO,
Babá
Membro da Direção
Nacional do PSOL

Uma falsa polarização se
abriu com a emenda do Deputado Ibsen Pinheiro (PMDB/
RS). A proposta dispõe que os
royalties¹ do petróleo sejam
distribuídos para todos os estados pelo critério do Fundo de
Participação dos estados e
municípios. Rio de Janeiro e
Espírito Santo, veriam sua
receita de royalties despencar.
A partir daí, a “guerra” foi
instalada. O governador Sergio Cabral (PMDB/RJ e aliado de Lula) chorou frente às
câmeras prevendo falência e a
impossibilidade de garantir a
Copa e as Olimpíadas. O resto dos estados festejou a receita “extra” que poderão receber.
No PSOL, a divisão dos
parlamentares acompanhou a
lógica da guerra fiscal entre
os governos. No Rio, Chico
Alencar somou-se ao protesto
indignado, enquanto Luciana
Genro, aliou-se a Ibsen e festejou o aumento da receita
para o Rio Grande do Sul.
Com ou sem emenda, o
povo não vê a cor do
dinheiro
Na Assembléia Legislativa
do RJ, o Deputado Marcelo
Freixo do PSOL levantou questões importantes para o debate. Disse “[...] podemos aproveitar essa grande mobilização da
sociedade para fazermos um
debate sobre o que foi feito dessa verba até agora no Rio de
Janeiro [...] Ora, esses recursos
foram aplicados no meio ambiente? Esses recursos foram
aplicados nas conseqüências e
nos danos sociais? [...] Esse é
um debate que nós temos que
fazer. Tem que acabar com a
caixa-preta dos royalties de boa
parte dos municípios do Rio de
Janeiro. Então, vamos aproveitar essa grande mobilização,

o debate é outro!

PARA Lula o petróleo
não é nosso

essa justa mobilização, e propor que a verba dos royalties
seja uma verba carimbada e
com controle social. [...] Talvez
seja interessante que nós não
façamos o debate apenas dos
15% relacionados aos royalties. Que a gente possa fazer um
debate profundo também sobre
os 85%. Por que não debatemos
neste momento o regime de concessão do Fernando Henrique
Cardoso, ou o regime de partilha do Governo Lula, onde de
alguma maneira quem mais
lucra são as grandes multinacionais? [...]”
O dinheiro público deveria
beneficiar a maioria do povo
brasileiro, não importando se
o estado produz petróleo, soja
ou minério. A riqueza do solo,
subsolo e da produção tem
que garantir saúde, moradia,
educação, trabalho, segurança, independente do estado
onde vive cada um. Mas, não
é o que acontece. O dinheiro
dos royalties que recebem Rio
de Janeiro ou Espírito Santo
vai para beneficiar o poder
econômico. Daí sai dinheiro
para as empreiteiras, para a
corrupção, para os favores que

“lubrificam” o funcionamento
da falsa democracia.
O governo centraliza na
União as receitas, distribuindo muito pouco, porque daí sai,
também, o superávit para pagar juros aos banqueiros. Nossos parlamentares, devem
denunciar esta situação. Dizer
que se enganam os que acham
que haverá mais moradias,
escolas ou hospitais. Se assim
fosse, o que fez o governador
Cabral com os royalties que
recebeu nesses anos? Melhorou a saúde? Ou o transporte
público? Foram construídas
moradias ou por acaso melhorou a segurança pública?
Os socialistas não podem
colaborar para criar falsos confrontos entre a população dos
diferentes estados, enquanto a
riqueza é levada pelas multinacionais, graças à política de
FHC e de Lula, de Ibsen Pinheiro e Sergio Cabral!
É necessário o controle do
dinheiro pelos trabalhadores e
pela população. Defendemos
que os estados produtores recebam o necessário para absorver os custos do impacto
ambiental proveniente da pro-

dução de petróleo ou para o
aumento das despesas sociais
em função do fluxo migratório
para áreas que necessitam de
mão de obra e oferecer melhores salários. Mas, isso deve ser
feito com recursos “carimbados” como diz Marcelo Freixo,
e
não
para
que
governantes disponham de
um caixa suplementar para
fazer o que bem entender.
Para que o petróleo seja
nosso e a riqueza distribuída
para o povo brasileiro, chamamos a lutar por uma Petrobrás 100% estatal; pelo controle da empresa e da produção pelos trabalhadores e a
sociedade. Por estabelecer,
em debate nacional, um plano de investimentos, não somente dos royalties, e sim de
todo o dinheiro público, garantindo reais benefícios à
maioria da população.
¹Royalties São um tipo especial de
receita pública. Diferente dos tributos, não incidem sobre os contribuintes e sim sobre a propriedade pública de uma riqueza nacional. Quem
explora minérios em geral, que no Brasil são considerados propriedade da
união, deve pagar, entre outros direitos e impostos, os royalties.
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Eleições 2010

FESTA da democracia

ou FARSA da democracia?
Adolfo Santos
PSOL-RJ

Parafraseando o presidente Lula, poderíamos dizer que
“nunca neste país” se fez tanta campanha eleitoral abusando do poder, enganando a
população com falsas promessas e se utilizando tão escancaradamente do dinheiro sujo
da corrupção. Claro que quem
tem memória poderá dizer que
sempre foi assim. Mas com o
PT no governo, estes mecanismos foram banalizados ao
ponto de nem causar constrangimentos para quem os pratica nem escandalizar os eleitores. Como escreveu Roberto
Jefferson na FSP referindo-se
ao mensalão: O PT deu caráter rotineiro a tudo isso na
vida brasileira
Nesse formato está se desenvolvendo a atual campanha para a sucessão presidencial. A propaganda só poderia começar depois do dia
5 de julho. Que seja completamente fora dos prazos legais é só um detalhe que nenhum juiz tem a coragem de
punir. Dessa forma, com uma
super exposição, a até pouco
tempo desconhecida, Dilma
Rousseff levada a tiracolo
pelo presidente Lula inaugurando até obra inconclusa,
começa a subir nas pesquisas
ameaçando ultrapassar em
curto prazo o candidato tucano José Serra.

A ascensão de Dilma
e o vacilo de Serra
A ascensão da ministra
Dilma, uma burocrata filiada
por longos anos ao PDT, que
nunca participou de uma elei-
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ção, demonstra como nesses
processos se podem fabricar
candidatos e impô-los pela
força da exposição, o que é
possível fazer com muito poder e dinheiro. O PAC (Plano
de Aceleração do Crescimento) é parte deste estratagema.
Ainda que as obras que deveriam estar concluídas não tenham avançado nem 20% ,
Lula e Dilma – chamada da
Mãe do PAC- percorrem o país
inaugurando pedaços do PAC
que ninguém sabe quando
irão concluir. Além disso, não
é casual que o dedo de Lula
tenha apontado para essa
neo-petista passando por
cima de todo o PT. Se eleita,
Dilma será sua sucessora ideal: fiel e obediente discípula
que não vai intentar jogo próprio e uma figura que não fará
sombra ao próprio Lula.
Do outro lado, o tucano
José Serra, que anda esquivando os ovos que lhe jogam
os professores em greve, não
consegue emplacar com força
sua candidatura. Primeiro foi
a resistência que lhe opôs Aé-
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cio Neves, que também pretendia o cargo. Agora não consegue um vice à altura que o
ajude na disputa, mais ainda
quando seus parceiros do
DEM, com o caso Arruda, estão em frangalhos. Mas apesar do desespero da cúpula
tucana pela demora em lançar a candidatura, Serra acaba de reconhecer que será
candidato. Todos esses vacilos contribuíram para a perda de fôlego, ainda que o governador de SP continua liderando as pesquisas. O problema dos tucanos e de seus parceiros do DEM/PFL, é que são
uma “oposição” que não pode
fazer oposição. Não poderia
ser diferente. Os planos econômicos do governo Lula, em
geral, são uma continuidade
dos aplicados por seu antecessor FHC e portanto os mesmos que defende Serra.

Irmãos siameses na
economia e na
corrupção
Tanto se igualam estes ir-

mãos siameses, que também
andam de mãos dadas no quesito corrupção. Tucanos e demistas, além de seu passado
com armários cheios de cadáveres, estão tentando por todos os meios se descolar do
mensalão do DF. O grande
esquema montado pelo governador Arruda será difícil de
abafar, já que ainda existem
gravações por serem ouvidas
e o mais provável é que novos
atores façam parte do elenco
dessa novela que já derrubou
vários figurões ligados à candidatura Serra e comprometeu até o pré-candidato ao governo do PT, Agnelo Queiroz,
que de tudo sabia e conhecia,
mas ficou de bico calado na
tentativa de negociar seu silêncio em troca de favores.
Por sua parte o PT, grande protagonista do mensalão,
que levou o Procurador Geral da República a indiciar a
cúpula do partido por formação de quadrilha, agora agrega mais uma pérola a seu
currículo. Seu tesoureiro,
João Vaccari Neto, dirigente
bancário de SP e cogitado
para chefiar as finanças da
campanha Dilma, está sendo
investigado, acusado de desviar recursos da Bancoop (Cooperativa Habitacional dos
Bancários).
Segundo a FSP, “o Presidente licenciado da Bancoop,
Vaccari, é acusado de repassar recursos da cooperativa
para os cofres de campanhas
petistas”. Esses recursos, que
saiam dos bolsos dos cooperativados para adquirir moradias, alguns de cujos projetos nunca saíram do papel,
seriam utilizados para abas-
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Lula e, pasmem, de FHC! A
candidatura de Marina faz
parte deste regime e nunca
chamou nem chamará a lutar
para derrotar o atual projeto
econômico. Não o fará porque
além de não romper com o PT,
uniu-se a um partido fisiológico que é base do governo federal com Zequinha Sarney à
cabeça e que faz alianças com
os tucanos no Rio de Janeiro
e com Gilberto Kassab em São
Paulo, além de propor o dono
da Natura como candidato a
vice.

DILMA, com as bençãos
de Lula e Hillary Clinton

tecer um novo esquema de
mensalão, segundo denunciou o doleiro Lúcio Funaro,
convertido na principal testemunha depois de fazer
acordo de delação premiada.
Somente a segurança da absoluta impunidade faz possível que mais uma vez, um
tesoureiro do PT esteja envolvido em tamanho esquema.
Por isto, não é errado dizer que o que a grande imprensa costuma chamar de
“festa da democracia”, quando se refere às eleições, hoje,
mais do que nunca, converteu-se na “farsa da democracia”. Sem financiamento público de campanha, reduzido,
igualitário e com controle público, será impossível que a
política e a disputa de projetos se coloquem no centro das
disputas eleitorais.

Com Dilma ou com
Serra perdem os
trabalhadores
Não é casual que o Wall
Street Journal, numa referência às eleições brasileiras escrevera: “Tanto faz Dilma ou
Serra”. O imperialismo e as
multinacionais sabem que independente de algum discurso mais “progressista” por parte de Lula, sua base de governo assim como a falsa oposição tucano-demista, defendem
a mesma política econômica.
Trata-se do plano que iniciou
FHC para beneficio dos banqueiros (novamente o Brasil
volta a ser o país com os juros
mais altos do mundo), que de-

fende o agronegócio, que privilegia os interesses das multinacionais e que em definitivo, cuida muito bem dos interesses do capitalismo nacional
e internacional.
Não existe no Brasil uma
direita dirigida pelo imperialismo, ameaçando um governo de esquerda como diz o presidente venezuelano Hugo
Chávez, para justificar seu
apoio a Dilma. O próprio Lula
se encarrega de demonstrar o
contrário quando manda tropas ao Haiti em consonância
com a política de Bush; quando se vangloria de ter efetuado o maior ajuste já visto na
economia deste país, quando
ele mesmo diz que nunca na
história os banqueiros ganharam tanto dinheiro como em
seu governo, quando não
mexe um dedo para tirar a reforma agrária do papel continuando a beneficiar os latifundiários e o agronegócio,
quando criminaliza as lutas,
quando não se importa
com a destruição do meio
ambiente como acontece
com a usina hidroelétrica de Belo Monte, quando defende e se une à turma dos Sarney, Renan
Calheiros, Fernando Collor e do que pior existe
na política brasileira.
Neste contexto, tampouco é alternativa a
candidatura de Marina
Silva que não rompeu
com o governo do PT e
continua a reivindicar os
avanços sociais conquistados sob os governos de

O papel da esquerda
nas lutas e nas
eleições
É verdade que Lula possui
uma imensa popularidade.
Uma popularidade conquistada por uma política assistencialista que reparte as migalhas que sobram do festim do
grande capital e pela traição
das direções históricas do
movimento. A CUT e a UNE,
por exemplo, que foram cooptadas pelo governo com cargos oficiais ou favorecidas por
políticas governistas, calam e
dissimulam os problemas e
atuam para impedir a luta e
a mobilização. Mas, não é
menos certo que existem graves e profundos problemas
sociais que necessitam serem
resolvidos, como salário, educação, saúde, segurança e
moradia. Isto fica demonstrado nas lutas em curso, ainda
que parciais, dispersas e atomizadas que se alastram pelo

Brasil afora. Os valorosos professores do estado de São Paulo e as últimas campanhas salariais em várias categorias
são prova da vontade de luta
dos trabalhadores.
Mais do que nunca necessitamos que nosso partido privilegie a construção de uma
alternativa sindical e política
para unificar essas lutas e
ajudar a desenvolver a mobilização. Uma alternativa que
desmascare as mentiras e as
falsas promessas do governo,
que tenta convencer a população pobre que votando de
dois em dois anos se consegue
mudar a vida.
No inicio de junho, importantes setores do movimento
sindical organizados na CONLUTAS, na Intersindical e em
diversos sindicatos independentes, se reunirão num Congresso da classe trabalhadora em Santos para se unificar
numa nova Central Sindical
com o objetivo de disputar a
direção do movimento às direções governistas.
Nosso partido, o PSOL,
deve apostar com tudo nesse
CONCLAT para fortalecer a
nova ferramenta. Da mesma
forma, deve se esforçar para
enterrar definitivamente
qualquer aliança eleitoral que
não seja com os partidos que
conformaram a Frente de Esquerda em 2006 e somar nessa frente a todos os que lutam
para derrotar o governo, a falsa oposição de direita e o plano econômico que ambos defendem.
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ARRUDA PRESO e
cassado pela mobilização!
população.
A ocupação da CL-DF foi
fato marcante, pois os estudantes denunciaram as manobras da base do ex-governador que inviabilizavam as investigações contra os acusados. Como na ocupação da
UnB, mais uma vez a juventude foi protagonista no processo de mobilização conseguindo colocar na cadeia o
governador e garantindo a
sua cassação.

Adriano Dias
e Fábio Felix
PSOL-DF

O Distrito Federal é o
centro de uma das maiores
crises política na história do
Brasil. As imagens do dinheiro sendo guardado em
meias, bolsas e cuecas indignaram todo o país. Fruto da
pressão popular, a prisão do
governador e a sua cassação
por infidelidade partidária
colocou em xeque o regime
político no DF. Com apoio
reduzido o vice governador
Paulo Octávio também renunciou. Vários pedidos de
IMPEACHMENT tramitam
na Câmara Distrital e o STJ
pediu autorização ao legislativo para processar o exgovernador.
O Governador interino
Wilson Lima foi eleito durante a crise para a Presidência da Câmara com o
apoio do próprio Arruda. Assumiu com o objetivo de abafar o escândalo e tentar junto com a oposição "propositiva" petista construir um pacto de governabilidade para
evitar as investigações. É
acusado de alterar o Plano
Diretor do Gama (cidade-satélite do DF) liberando terrenos residenciais para construir postos de gasolina em
beneficio de amigos.

Câmara
Legislativa - Uma
casa de costas para
o povo.
A submissa Câmara legislativa, a casa legislativa mais
cara do Brasil, por mais de
três meses, enrolou o processo de IMPEACHMENT do
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POLÍCIA reprime ato
contra Arruda

governador cassado e acusou
somente três deputados por
quebra de decoro parlamentar. A cassação de arruda só
veio pelo TRE/ DF por 4 votos a 3. A CPI da corrupção
tem gosto de pizza e o Ministério Público apresentou denuncia contra 26 parlamentares (entre Titulares e suplentes) o que torna mais
questionável essa casa. Agora, absurdamente, estão propondo eleições indiretas para
governador.

Na falsa
democracia dos
ricos os escândalos
se repetem.
Há muito no Brasil os escândalos são a marca da política nacional. Seja no Governo Lula, passando pelo Mensalão do PT , seja no âmbito
estadual do PSDB, no caso
Yeda no RS, seja no DF, com
o Mensalão do DEM ou corrupção em outros governos
(como no caso do governo Roriz onde o esquema começou).
Os escândalos se repetem
porque existe um acordo entre os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário)
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para que os ricos e os políticos não sejam punidos. O
caso do banqueiro Daniel
Dantas protegido pelo judiciário, executivo e legislativo, é um pequeno exemplo
dessa impunidade para os
milionários. Os escândalos
atingem os mesmos partidos: o PT, PMDB, PSDB,
DEM e suas legendas satélites como é o caso do PV e
PPS. É assim porque esses
partidos governam para os
poderosos, os grandes empresários, os latifundiários e
ainda indicam os seus juízes. A conseqüência de tanta corrupção é a impunidade, a criminalização da pobreza e um abismo social
que coloca a capital do país
como uma das mais desiguais do mundo.

O protagonismo do
movimento Fora
Arruda.
O movimento Fora Arruda, que teve sua origem na
ocupação da Câmara Legislativa, cumpriu papel fundamental nas mobilizações não
deixando que as denúncias se
apagassem da memória da

A CUT e o PT não
apostaram na
mobilização.
A CUT e o PT sempre
apostavam nos acordos e conciliações abandonando a mobilização popular. Com o foco
na eleição presidencial e na
disputa eleitoral do DF já fecharam acordo com o PTB de
Gim Argelo (Senador do DF
envolvido em várias denuncias) no intuito de fazer palanque para Dilma Rousseff. A CUT em nenhum momento chamou os trabalhadores a fazer paralisações
contra o mensalão do DEM
evitando envolver a classe
na luta para derrotar o governo. Na ocupação da Câmara Legislativa o presidente do PT-DF exigiu que os
militantes do PT se retirassem da ocupação e no ato do
dia 09/12 PT e CUT quando
viram a possibilidade de enfretamento entre os estudantes e o BOPE simplesmente
se retiraram do ato.

Nem intervenção!
Nem eleição
indireta!
A partir da evolução da
crise no DF a PGR (Procu-

CONJUNTURA

Agora o POVO deve eleger
o NOVO GOVERNADOR!
O POVO ocupa a
Assembléia Legislativa

radoria Geral da República)
solicitou ao STF (Supremo
Tribunal Federal) intervenção federal, o mesmo STF
que nunca puniu um corrupto. Devido à gravidade das
denuncias e o aprofundamento da crise muitos tendem a pensar na intervenção como a única saída política para o DF, o que não é
verdade, já que a intervenção não garante as investigações até as últimas conseqüências e a punição de todos os corruptos. O interventor seria nomeado pelo
Presidente Lula, o mesmo
que protegeu José Dirceu e
Sarney e no DF orientou
Paulo Otavio a permanecer
no cargo e passaria pelo aval
do congresso nacional dos
atos secretos. Na verdade
essa proposta serve para costurar um pacto de governabilidade e retomar o que eles
chamam de "normalidade".
Também não podemos permitir que uma câmara de
maioria corrupta decida quem

será o novo governador, pois
seria legitimar o fim das investigações e premiar, com
um cargo de governador, um
novo corrupto. Mesmo que o
eleito não seja um parlamentar, teria, inevitavelmente,
ligações com a máfia.

que os poderes executivo e
legislativo do Distrito Federal estejam saneados" (idem).
Lula, o STF e o Congresso
não vão sanear com a intervenção, pois fazem parte do
mesmo jogo político, sendo
um equivoco apostar nessa
política.
A democracia burguesa
não pode ser vista como se
fosse um regime neutro, sem
conteúdo de classe, que poderia ser capaz de fazer justiça. No caso do DF, durante a
ocupação da câmara legislativa, o tribunal de justiça
não ouviu os estudantes. Determinou o fim da ocupação
e autorizou o uso da força
policial para garantir o comprimento da sentença em favor de Arruda.
Por isso nossas bandeiras
devem se chocar contra o regime da corrupção, do poder
econômico denunciando o
pacto de governabilidade que
está se costurando entre PT
e DEM para deixar tudo
como está.

PSOL tem que
rever a sua posição Participação
Diante da explosão do es- Popular para
cândalo e das mobilizações o mudar a regra do
PSOL DF teve a correta atijogo. Por eleições
tude de participar das atividades do Fora Arruda, mas Diretas já!
a maioria das correntes do
PSOL DF tiveram o equivoco de apoiar a intervenção
federal. Política oficialmente aprovada pelo partido,
com voto contrário da CST.
De acordo com a nota "a forma de acabar com a roubalheira, tirar todos os corruptos dos postos chaves". Trata-se de realizar uma assepsia, uma limpeza, das instituições da democracia burguesa, pois o "importante é

Caso não mude as regras
do jogo os escândalos continuarão. A corrupção somente pode ser combatida com a
nossa mobilização e com propostas que alterem o regime
político. Propostas que permitam a população revogar
os mandatos dos parlamentares e políticos que enganam o povo ou se envolvam
em crime de corrupção. Que
todos os corruptos sejam presos e tenham seus bens con-

fiscados com o ressarcimento público do que foi roubado. Para isso é necessário a
realização de uma assembléia constituinte no DF,
com a eleição dos seus membros feita com financiamento restrito e público de campanha, tempo de TV igual e
com mandato revogável.
Contra o financiamento privado de campanha origem
dos esquemas de propina
que beneficiam políticos e
empresários. O governador
não pode continuar com o
poder centralizador de indicar os administradores regionais. Defendemos a escolha
pela população dos administradores regionais. Pela anulação da votação do PDOT
onde 19 deputados receberam R$420.000 de propina
para votar a favor deste projeto que beneficia a especulação imobiliária e a degradação do meio ambiente.
Com a crise nos poderes a
antecipação das eleições,
com outras regras, também
se torna necessária. Devemos ser contra as eleições
indiretas que serão realizadas pela maioria corrupta da
CLDF. Quem deve escolher
o novo governador é a população via eleições diretas.
Mas para fazermos as
mudanças é muito importante que movimento Fora Arruda, Sindicatos, a CONLUTAS, entidades estudantis
construam a mobilização
convocando a população
para decidir sobre o futuro
do Distrito Federal. Somente a mobilização, com a população decidindo, poderá
alterar as regras do regime
político e fazer avançar mudanças significativas no Distrito Federal.
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PARTIDO

Um DEBATE além da
TÁTICA ELEITORAL
Silvia Santos
Executiva Nacional do PSOL

Durante dois meses os três pré-candidatos do PSOL à
presidência da República – Plínio de Arruda Sampaio, Babá e
Martiniano Cavalcante percorreram vários estados debatendo suas
propostas com a militância. Também foram realizadas plenárias de
filiados no país inteiro para debater as propostas e eleger os
delegados para a Conferência Nacional, que acontecerá nos dias 10
e 11 de abril, no Rio de Janeiro.
Do ponto de vista político, esta conferência tem uma
importância superior ao Congresso do partido realizado em agosto
de 2009. Naquele momento foi desperdiçada a oportunidade de
avançar nos debates e definições políticas, uma vez que HH, o MÊS
e o MTL ameaçaram rachar o partido e polarizaram o congresso
em torno se Heloísa Helena devia ou não ser a presidente do PSOL,
independentemente de não ter a maioria dos delegados.
Desta vez, entramos nos verdadeiros debates que fazem a
estratégia, o caráter do PSOL e o seu programa. Tem uma grande
importância, pois da nossa parte somos categóricos ao afirmar que
os rumos, o projeto original e o programa que originaram o PSOL
estão comprometidos. Daí a necessidade de contribuir com nossa
visão do que está em jogo nesta conferência.

Um primeiro triunfo: rebelião no
PSOL disse não a Marina e o PV
Estes debates e o fato de
que o PSOL terá candidatura
própria em outubro, são fruto
de uma vitoriosa resistência
que percorreu o PSOL. Inicialmente, os defensores da
candidatura própria eram os
militantes da CST, do C-SOL,
do BRS, Plínio e os setores
que apoiavam sua pré-candidatura, e numerosos militantes independentes. Mas o bloco anti-Marina foi crescendo,
com a declaração da Secretaria Sindical do Partido; da
TLS; de militantes e dirigen-
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tes da APS, do MTL e do Enlace. Numerosos diretórios
municipais e estaduais rejeitaram a possibilidade de apoiar ou fazer aliança com o PV.
Dirigentes históricos como
Milton Temer; intelectuais
como Carlos Nelson Coutinho, Ricardo Antunes ou Chico de Oliveira foram fundamentais nesta resistência. Foi
esta pressão e a crise instalada que fez recuar à maioria
da Executiva e não a aliança
de Gabeira com os tucanos no
RJ, sobre o qual já havia su-
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ficientes alertas. Foi essa rebelião que conseguiu um primeiro triunfo ao impedir que
o PSOL desse um passo que
aceleraria sua crise e sua
transformação em um partido da ordem, força auxiliar do
PV, partido fisiológico da base
governista.
No entanto, a candidatura de Martiniano, apoiada
pelo MÊS, o MTL e Heloísa
Helena, expressa as correntes
que foram vanguarda no
apoio à Marina, que reivindicam ter feito esse movimento

e que pretendem dar continuidade a essa orientação que,
em nome da “ampliação”, busca acordos com partidos burgueses que são base do governo Lula como o PV e o PSB.
No contraponto, as candidaturas de Plínio e de Babá em que pese às suas divergências políticas – expressam um
elemento comum, essencial
para a sobrevivência do partido: a resistência ao apoio a
Marina/PV e a necessidade de
o PSOL se apresentar de cara
própria, chamando a votar 50!

PARTIDO
A visão da
conjuntura e
o programa
Os debates no PSOL tiveram como centro a
avaliação da conjuntura,
o programa e a política
para enfrentar os desafios que ela coloca e o balanço do PSOL desde o
congresso de agosto.
A candidatura de Martiniano colocou com clareza sua visão: que a conjuntura é muito ruim para
os socialistas, que o espaço para o PSOL é ínfimo,
que a classe não luta e
que Lula está muito forte.
Foi por esta caracterização que avalizaram a
decisão de Heloísa Helena de concorrer para o
Senado, visto que consideraram que não dava
para trocar “4 anos de
mandato por três meses
de campanha” como se
liderar a batalha eleitoral
contra os candidatos de
Lula e FHC fosse uma tarefa de pouca importância!
Na sua análise, não
consideram a crise da
economia capitalista
mundial e seus reflexos no
Brasil, nem a situação da
luta de classes na América Latina e na Europa.
Não falam das ações do
movimento de massas no
Brasil, das quase 400 greves que acontecem todos os anos, nos novos dirigentes que questionam
à direção da CUT, da crise social, da falta de resposta estrutural por parte
do governo Lula às necessidades do povo trabalhador. Da falta de alternativas, do vazio de
oposição. No seu raciocínio, buscam justificar com
elementos reais da conjuntura, como a popularidade do Lula e a falta
de um ascenso nacional
da luta de classes, uma
política centrada na disputa eleitoral com propostas que abandonam
o programa original do
PSOL.

A candidatura de Martiniano quer
acabar com o caráter radical do PSOL
Ainda que Martiniano estivesse certo na análise da conjuntura, sua proposta é completamente errada. Pois o que faz
é se adaptar aos elementos
mais negativos da sua interpretação da realidade – o peso de
Lula, a falta de um ascenso nacional – para apresentar propostas que acredita ser possível de aplicar na atual correlação de forças. Este é o problema metodológico fundamental
que as invalida globalmente.
Martiniano afirma que “a
correlação de forças não nos
permite apresentar propostas
gerais de estatização de setores
econômicos, sejam da indústria
ou dos serviços como educação
e saúde.” Isto significa dizer aos
companheiros do PSOL que
militam na saúde que não podem defender o fim das Fundações, pois a correlação de forças não dá!
Um partido que se reivindica socialista intervêm todos os
dias para fortalecer as lutas de
nossa classe, se apoiando nos
elementos mais positivos da realidade, ajudando assim, a mudar a correlação de forças, e com
esse objetivo também intervêm
na campanha eleitoral.
Uma proposta de governo
que se reivindica de esquerda
e socialista não pode ser cumprida, a não ser com uma mudança qualitativa da correlação
de forças entre as classes. Só
poderá se aplicar, se a luta do
movimento coloca em xeque a
ordem política e econômica,
através de rupturas com a atual ordem. Um partido que se
reclama socialista tem que atuar e ter política para que isso
aconteça. Em qualquer outra
situação, um partido socialista
só chegará ao poder se adaptando às circunstâncias, mudando seu programa e se oferecendo para administrar a crise do capital. Esta é a dinâmica ineludível que está por trás
da proposta de Martiniano.
Não é por acaso que na sua

proposta não aparece a palavra luta ou mobilização. Sendo que apresentar uma política e um chamado para mobilizar as massas é o elemento chave e fundamental de um programa de esquerda. Se as eleições são uma importante tática para os socialistas, a mobilização é estratégica, pois sem
ela, o povo não conquistará nenhuma de suas reivindicações
e nenhuma proposta programática que aponte a resolução
dos problemas de fundo do povo
poderá ser aplicada.
Por isso, também discordamos da concepção programática da candidatura de Martiniano, que padece de um erro que
o PT também teve: a utopia de
mudar o caráter de classe do
Estado Burguês apresentado
“uma proposta de regulamentação do exercício da democracia direta prevista na Constituição”. Trata-se de uma incompreensão total do desarme programático que o PT teve ao longo de sua existência: a teoria
de que o Estado burguês é uma
casca vazia, que pode ser preenchida pelos trabalhadores a
seu favor. Trata-se da repetição de um erro já experimentado no modo petista de “governar para todos” através do programa democrático e popular.
Com estas propostas, Martiniano chama a abandonar o projeto originário do PSOL.
A proposta defendida por

Babá é categórica, de esquerda e de classe, colocando no centro o caráter radical do PSOL
que fundamos. Reivindicando
o programa do PSOL, o da
Frente de Esquerda de 2006 e
os 15 pontos votados na Executiva de dezembro Babá centrou em três aspectos: utilizar
a campanha eleitoral para fortalecer as lutas populares e a
construção de uma Nova Central da classe trabalhadora;
chamar à mobilização em defesa da soberania nacional concretizando em três aspectos: a
auditoria e suspensão do pagamento dos juros da dívida pública, a defesa da Amazônia deflagrando uma campanha contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte e a luta pela
restatização das empresas privatizadas, começando pela defesa da Petrobrás 100% estatal. E para finalizar, a luta contra a corrupção e contra esta
falsa democracia do poder econômico e da corrupção, chamando o povo a se mobilizar
para impor uma Assembléia
Nacional Constituinte onde a
população decida os rumos da
política e da economia do país.
Por estes motivos político
estratégicos é que apresentamos a candidatura do companheiro Babá e chamamos a fortalecer um campo daqueles que
não querem abandonar o programa e a proposta que deu origem ao PSOL.

BABÁ, em debate entre
pré-candidatos no Rio,
defende o programa
original do PSOL
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SINDICAL

CONCLAT: o primeiro
passo vai ser dado
Douglas Diniz

Coordenação da
Unidos pra Lutar

Faltam poucos meses para
a realização do Congresso da
Classe Trabalhadora e a fundação de uma nova central
sindical para organizar nossas lutas.
Quando nos dias 05 e 06
de junho os delegados (as)
eleitos nas bases dos sindicatos, oposições e movimentos sociais votarem o plano
de luta, o programa, o estatuto e a direção dessa central, estaremos dando um
passo a mais na organização
de uma alternativa de direção para a classe trabalhadora brasileira.
A principal tarefa com a
qual fundamos a Conlutas
que foi de unificar em uma
mesma organização parte do
sindicalismo combativo de
nosso país estará concluída.
Será emocionante o momento em que todos escutarem pelos microfones o anúncio do surgimento desse novo
embrião de direção.

Unidade para
derrotar governo e
patrões
O sentimento de unidade
que será expresso na conformação dessa nova central, não
será obra do acaso, é parte da
compreensão política comum
de que o governo Lula não é
nosso governo e de que a CUT
se esgotou como central para
organizar nossas lutas.
Entretanto a construção
desse momento não foi algo
fácil e o congresso da nova
central não resolverá todos os
problemas nem superará as
dificuldades.
A disputa pela direção da
classe trabalhadora brasileira estará apenas começando.
A eleição do primeiro presidente de origem operária em
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PLENÁRIA unificada
rumo à nova Central

nosso país e a incorporação da
CUT e centrais sindicais oficiais ao projeto do governo Lula
de beneficiar o sistema financeiro, a burguesia nacional, as
multinacionais e o agronegócio, fez com que setores combativos rompessem com essa
Central e iniciassem a construção de uma nova ferramenta.
A reforma da previdência
do governo Lula que contou
com o apoio da CUT fez surgir em todo o país os Fóruns
de Luta contra as reformas do
governo, vanguarda indiscutível do projeto que estamos
construindo.
A criação da Conlutas, a
formação da InterSindical e o
surgimento de oposições sindicais classistas e combativas
para disputar a direção das
entidades de base dos trabalhadores apenas iniciou esse
processo de organização.

Disputar a direção
política da classe
trabalhadora
O CONCLAT ao unificar
em uma mesma entidade esse
movimento abre a perspectiva de disputar, superar e
construir essa nova direção.
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Somos conscientes que a
nova central só se consolidará a medida que avance a luta
de classes em nosso país.
Sem que amplos setores
saiam a lutar e a se enfrentar com o governo e os patrões será muito difícil avan-

çar na construção de uma
Central de massas.
Será decisiva nossa intervenção unitária nas greves e
campanhas salariais em curso, bem como nas disputas dos
sindicatos contra as centrais
governistas.
É nesse processo que se
forjará e se testará a nova direção que todos estamos construindo.
A nova onda da crise econômica que ameaça a Europa
e boa parte das economias
mundiais terá repercussões
no nosso país. A reação do movimento de massas ao plano
de ajuste que está preparando o governo federal pós-eleições será o espaço privilegiado para nossa intervenção e
construção.
Nosso grande desafio será
responder essa situação. Oxalá tenhamos êxito na tarefa.

A Conlutas e a nova

central sindical

A diluição incondicional da Conlutas e da Intersindical, os
pólos mais avançados na construção da nova central, demonstrará para outros setores como a ASS e o PCB que podemos avançar na unificação e na conformação de uma
organização democrática que agrupe todos os que lutam
contra o governo e os patrões.
Qualquer movimento que culmine após a fundação da
nova central, com a manutenção dessas organizações, sinalizaria contra essa possibilidade e nos colocaria diante de
uma situação política delicada de conviver com a estrutura
de uma central dentro de outra central.
Afastaria a possibilidade de dialogo com outros setores e
dificultaria os passos seguintes para ampliação de nosso projeto.
No congresso da Conlutas que antecederá o CONCLAT
defenderemos a diluição de nossa organização (Conlutas)
na nova central e proporemos que os avanços obtidos no
terreno jurídico e contábil estejam a serviço da construção
dessa nova organização.
É parte da tradição de nosso movimento a formação de
correntes, grupos e tendências sindicais, portanto é licita a
posição de quem quiser assim se organizar e batalhar por
suas posições sindicais e políticas.
A usurpação do nome da Conlutas e do pequeno mais
importante legado do projeto que todos ajudamos politicamente e financeiramente a construir, é inaceitável.

SINDICAL

Todo apoio à GREVE dos
professores de SÃO PAULO

ATO público dos professores. No
detalhe: Silvana, dirigente da Apeoesp

Quando fechávamos à edição de Combate Socialista a greve dos professores do
Estado de São Paulo entrava em sua 3° semana. Por sua importância política e
por ser parte de uma categoria que nos últimos meses vem protagonizando em
todo o país lutas importantes contra prefeitos e governadores, CS entrevistou a
Professora de história Silvana Soares, Diretora da APEOESP, Conselheira da
Sub-Sede Lapa (capital) e militantes da Unidos Pra Lutar.
CS: O que motivou a
greve dos professores de
São Paulo?
Silvana:A greve do magistério paulista, uma vez que,
oficialmente, todos os setores,
exceto os funcionários, deliberaram pela greve (professores,
diretores e supervisores), é
resultado das medidas autoritárias que vem sendo implementadas pelo governo de
Serra /Paulo Renato. Dentre
tais medidas, destacamos a
Lei nº 1093/09, que institui a
prova para que os professores
ministrem aulas; a Lei nº
1094/09, que obriga o professor, aprovado em concurso, a
freqüentar 4 meses de cursinho preparatório e após um
novo exame, se novamente
aprovado, ser aceito na rede
de ensino; a Lei nº 1097/09,
que institui o reajuste salarial por “avaliação de mérito”,
ou seja, no máximo 20% dos

professores podem auferir reajuste. Ademais, há mais de
10 anos o governo não apresenta nenhuma proposta isonômica de reajuste salarial,
operando com o sistema de
bonificação por mérito. Tal
medida é injusta, discriminatória e divisionista, uma vez
que “atinge” desigualmente o
trabalhador da ativa e discrimina o aposentado, que sequer recebe tal bonificação.
Portanto, tem um objetivo claro: dividir trabalhadores e
enfraquecer o movimento sindical!

CS: Como esta a adesão ao
movimento greve?
Silvana: Realizamos a
nossa terceira assembléia estadual, no último dia 19 de
março, na Av. Paulista. Compareceram à assembléia mais
de 60 mil professores. Apesar
das ameaças de multa ao sin-

dicato, estimadas em cerca de
500 mil por assembléia, a categoria não se curvou! Foi a
segunda assembléia massiva
na Av. Paulista com passeata em direção à Praça da República. Foi um símbolo de
resistência da categoria e do
seu principal sindicato –
APEOESP. A greve se encontra em ascensão, com um índice de 60% de paralisação,
apesar das mentiras plantadas na mídia pelo governo,
uma vez que este apresenta
um pífio índice de 1% de adesão. Contra o governo e a
mídia, temos o movimento
real!
CS: Quais os próximos
passos que pretende dar a
categoria?
Silvana: A nossa próxima
assembléia será no Palácio
dos Bandeirantes, dia 26 de
março, às 14 horas. Vamos
direto ao governador forçar
uma negociação! Sabemos
que poderá haver repressão,
pois hoje a instituição que
mais tem manchado a imagem deste governo, que quer
se cacifar ao Executivo Federal, é a APEOESP e a categoria que este sindicato representa.
As subsedes de nossa entidade tem realizado uma
verdadeira caça ao governador, basta acompanharmos a
sua agenda de inaugurações
de obras: onde está o governador,
lá
estão
os
professores(as) solicitando
negociação e denunciando o
eleitoralismo explícito nos comícios.
A semana que se inicia, 3ª.
em greve, será decisiva e os
esforços dos ativistas deverá
ser maior no sentido de elevar os índices de paralisação.
À luta, pois!

NOTICIÁRIO
SINDICAL
EDUCAÇÃO EM
MOVIMENTO PROFESSORES EM LUTA
Em luta pela implantação do Piso Nacional, reajustes salariais e Planos de
Carreira trabalhadores em
educação de 12 estados
(MG, PB, RO, TO, SC, GO,
AP, BA, AL, PR, RN e PI) fizeram greves e mobilizações.
No dia 16/03 atendendo a
convocação da CNTE a
maioria dos estados brasileiros fizeram um dia de paralisação nacional.
GREVE DE RODOVIÁRIOS
DE BELO HORIZONTE
Ocorreu entre os dias 22
à 25/02 a greve dos rodoviários de BH e região. Os trabalhadores que reivindicavam 37% depois refizeram a
proposta de 12% de reajuste salarial, jornadas de 6 horas, manutenção do despachante e cobrador que estavam sendo demitidos,
conseguiram importantes
vitórias. Reajuste salarial de
4,5% e reposição do INPC
(4,34%) além da manutenção dos trabalhadores
ameaçados de demissão.
PLENÁRIA NACIONAL
DA CNESF CONTRA
O PLP-549/2010
Ocorreu no dia 14/03
com a participação 187 delegados representando de
12 entidades do funcionalismo federal a Plenária da
CNESF, na pauta o PLP-549/
2010 que congela salários
do funcionalismo federal
por 10 anos e o PL-4497/01
que regulamenta o direito
de greve da categoria. Foi
votado o seguinte calendário: 01/abril ato nos estados
e 12 a 18/abril ato nacional
com caravana em Brasília.
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CONJUNTURA

São Paulo

ENCHENTES: algumas

propostas políticas
Por Raul
Marcelo,
deputado
estadual
PSOL/SP

"Há uma força motriz
mais poderosa que o
vapor, a eletricidade e a
energia atômica: a
vontade."
Albert Einstein
O cientista mais popular do
século XX, além de saber muito sobre física, também reconhecia a importância da vontade e do planejamento nas
realizações humanas. Einstein
deixou isto cristalino em seus
apontamentos registrados sob
o título "Como eu vejo o mundo". Esta referência serve para
refletirmos sobre as chuvas
deste início de ano classificadas corretamente como fora do
comum, mas cujos efeitos, especialmente sobre a população
pobre, são recorrentes.
É a população mais pobre
que paga pela falta de políticas de ocupação do solo urbano, em que pese já existirem
dispositivos legais como o Estatuto das Cidades. No entanto poucos municípios o implementam e aqueles que o fazem no intuito de debelar a
ocupação de áreas de risco,
várzeas, margens de rios e
encostas, esbarram na falta
de recursos. É justamente
neste ponto que o Governo do
Estado tem responsabilidade.
Desde 1989, a Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo, aprova junto com o
Projeto de Lei Orçamentário
o aumento do ICMS em 1%.
Este crescimento regular do
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imposto tem como destino a
construção de moradias populares tarefa de responsabilidade da CDHU.
Entretanto, além dos já conhecidos problemas de improbidade, a CDHU não tem uma
política que priorize as ocupações de risco. O orçamento da
CDHU para este ano será de
R$ 1,4 bilhão, o que possibilitará a entrega de 32 mil moradias além das regularizações e revitalizações de bairros. Se ampliarmos estes recursos em mais R$ 3 bilhões é
possível construir mais de 100
mil moradias este ano. Ou
seja, com uma nova diretriz
política na CDHU é possível
resolver imediatamente a situação de calamidade na qual
nos encontramos.
Os recursos sairiam do
próprio orçamento do Estado.
O presidente da República,
quando esteve recentemente
em São Paulo, afirmou que
teria interesse em executar
projeto de combate às enchentes no Estado - o chamado
"PAC das enchentes". Se esse
não foi mais um dos tantos
discursos eleitoreiros está
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dada a deixa para o governador enviar à Assembleia Legislativa uma proposta de alteração no orçamento. Assim,
ao invés de destinarmos R$ 8
bilhões ao Governo Federal,
para fazer frente aos juros da
dívida do Estado que é praticamente toda federalizada,
poderíamos enviar 40% a menos. Isto possibilitaria ter os
R$ 3 bilhões mencionados acima, viabilizando assim a remoção das famílias que habitam áreas de risco, respeitando a dignidade humana e entregando-lhes outra casa e
não um cheque despejo de R$
5 mil como tem feito a Prefeitura de São Paulo.
A Assembleia não se furtaria em aprovar uma alteração
orçamentária de tal importância, desde que o destino final,
a construção de moradias para
famílias que habitam áreas de
risco, ficasse bem claro e impositivo no texto legal.
Pois bem, está lançada a
proposta. Resta saber se existe vontade política para enfrentar e debelar o problema,
ou se vamos continuar ouvindo: "as enchentes são de res-

ponsabilidade dos municípios", como afirmou o vice-governador Alberto Goldman.
Ou, como declarou a Secretária de Estado de Saneamento
e Energia, Dilma Pena, a um
canal de televisão: "em apenas 10 anos será possível resolver o problema".
Fazer jogo de empurra e
tratar o problema como insolúvel em nada vai alterar o
atual quadro. A população
está de luto e indignada com
as 75 mortes ocorridas e todo
o prejuízo ocasionado a milhares de famílias. Em uma situação como esta é preciso ousadia e estatura política para
que medidas sejam tomadas.
O governo Serra (PSDB) e
o presidente Lula (PT) precisam assumir suas responsabilidades, no que tange à construção de moradias em São
Paulo em local adequado. Falta de recursos não é desculpa:
a fonte já esta apontada. Basta saber se de fato existe interesse em acabar com o problema, ou se vamos culpar eternamente a natureza.
È preciso que os prefeitos
também intervenham no planejamento urbano dando ênfase nesta questão. Enquanto
as águas de março não fecham
o verão todos os paulistas seguem convivendo com esta
triste realidade. Esperamos
que a memória não se apague,
após a passagem das chuvas
torrenciais, e que possamos
mobilizar e construir políticas
que preparem e estruturem
nossos municípios, para que as
chuvas de fim de ano não continuem vitimando e transtornando os cidadãos do Estado.

MEIO-AMBIENTE

BELO MONTE: um crime
contra os POVOS e a NATUREZA
O governo Lula pretende
realizar um leilão para a
construção da hidrelétrica
de Belo Monte, em abril.
Por isso conversamos com
Dion Monteiro, do Comitê
Metropolitano do
Movimento Xingu Vivo
para Sempre. A entrevista
na íntegra pode ser lida em
www.cstpso l.com.
COMBATE SOCIALISTA:
Quais os impactos sociais e
ambientais da Usina Hidrelétrica de Belo Monte?
Dion Monteiro: São diversos
os impactos, porém dois chamam mais atenção. O primeiro deles refere-se à estimativa
feita pelo governo federal de
que aproximadamente 100 mil
pessoas migrarão para a região, principalmente para a cidade de Altamira. Alguns especialistas falam que este número será de no mínimo 150
mil pessoas. A Eletrobrás observa no EIA/RIMA que 18 mil
empregos diretos serão gerados
no pico da obra, durante 02
anos (entre o 3º e o 4º ano), e 23
mil empregos indiretos serão
obtidos, totalizando 41 mil postos de trabalho, ou seja, nas
contas do próprio governo aproximadamente 60 mil pessoas
que migrarão não terão emprego em nenhum momento. A
obra está prevista para durar
10 anos. No final da construção a quantidade de empregos
estimados é de apenas 700 diretos e 2.700 indiretos. O EIA/
RIMA avalia que 32 mil migrantes deverão ficar na região
após o termino da obra. A outra situação refere-se a construção da barragem principal da
usina de Belo Monte.Com esse
barramento, uma área de aproximadamente 100 Km da chamada Volta Grande do Xingu,
terá a sua vazão de água reduzida ficando apenas em torno

tes para o país”.

de 30% do que ocorre hoje. O
parecer técnico nº114/2009, assinado por 06 analistas ambientais do IBAMA, e um dos documentos base para a emissão
da licença prévia foi categórico
em afirmar que “o estudo sobre o hidrograma de consenso
não apresenta informações que
concluam acerca da manutenção da biodiversidade, a navegabilidade e as condições de
vida das populações do Trecho
de Vazão Reduzida”.
CS: Propaga-se a ideia
que a Usina beneficiará o
povo do Pará. Na visão do
comitê quem será beneficiado?
DM: O principal objetivo da
UHE Belo Monte é atender
com energia barata as empresas do eixo centro-sul do país.
Assim, aproximadamente 80%
será para atender as empresas deste eixo e até 20%, caso
a negociação realizada entre o
governo federal e o governo do
Pará se concretizem, ficará
para atender as empresas eletro-intensivas deste estado
principalmente as transnacionais VALE e ALCOA gerando vantagens competitivas
para estes grupos no cenário
internacional, mas não prevendo nem 1 quilowatt (KW)

para atender as comunidades
amazônicas que até hoje não
possuem energia elétrica.
CS: Há alguma relação
com projetos para Amazônia, ao estilo da IIRSA (Iniciativa para a Integração
da Infra-estrutura Sulamericana)?
DM: O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
representa a própria IIRSA
no Brasil e a UHE Belo Monte é o maior investimento do
PAC no país, fazendo assim
parte de um projeto de integração energética Sul-americana. Esse é um dos motivos
que faz com que essa obra receba atenção especial do governo do presidente Lula. Isso
ficou particularmente evidente no fato ocorrido no mês de
fevereiro de 2010, quando expressando uma ação de governo defendida pelo próprio presidente, a Advocacia-Geral da
União (AGU) ameaçou processar membros do MPF que
se contraporem ao processo de
licenciamento e construção da
Usina Hidrelétrica de Belo
Monte alegando que as ações
do MPF são “sem fundamento e destinadas exclusivamente a tumultuar a consecução
de políticas públicas relevan-

CS: Qual sua avaliação
sobre as iniciativas recentes do comitê?
DM: A mobilização das entidades que compõem o Comitê
começaram em setembro de
2009, por ocasião da audiência pública (privada) que aconteceu aqui em Belém. Houve
muita repressão contra agricultores e indígenas que foram
impedidos, pelos soldados da
Força Nacional, de entrar no
auditório onde estava ocorrendo a audiência com a justificativa de garantir a segurança
dos representantes do governo e das empresas. Em outubro o Comitê Metropolitano do
Movimento Xingu Vivo para
Sempre foi formalmente criado. Em dezembro nos fizemos
uma manifestação que terminou com a ocupação da sede da
Eletronorte. Em fevereiro de
2010 fizemos uma vigília em
frente ao IBAMA e agora em
março reunimos com o MPF
para discutir algumas estratégias. Além disso fazemos permanente debates em rádios comunitárias e educativas, televisão, nas universidades e agora queremos fazer esse trabalho nas escolas municipais e
estaduais. Essas iniciativas
mostram que o Comitê tem
conseguido atingir seus objetivos, que é trazer o debate
para a região metropolitana,
sensibilizar as pessoas e lutar
contra Belo Monte e o modelo
de desenvolvimento imposto
para a Amazônia.
FOTO: Maurício Santos

DION
Monteiro, do
Comitê
Metropolitano
do
Movimento
Xingu Vivo
para Sempre.

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

13

INTERNACIONAL

A JUVENTUDE e o POVO CUBANO

precisam de LIBERDADE
Comitê de Enlace
Unidade Internacional
dos trabalhadores (UIT) e
Corrente Internacional
Revolucionária (CIR)
Entre os lutadores antiimperialistas e democráticos
está crescendo a preocupação
com respeito à situação de
Cuba. São centenas de milhares na América Latina e no
mundo, os que durante mais
de cinqüenta anos defenderam a revolução cubana, frente ao bloqueio e todos os ataques do imperialismo e os gusanos de direita de Miami.
Dirigimo-nos a essa imensa vanguarda que simpatiza
e defende há mais de meio
século Cuba para propor que,
ao repúdio ao bloqueio, somemos o pedido ao governo cubano para que garanta a liberdade de expressão, organização e mobilização para o
povo. A morte de Orlando Zapata Tamayo, o pedreiro de 42
anos, que aconteceu em 23 de
fevereiro após 83 dias de greve de fome em protesto pela
situação das prisões, significou um alerta. Agora, outro
grevista de fome, o jornalista
Guilherme Fariñas, exige a
libertação de duas dúzias de
dissidentes presos. O governo
tem rejeitado qualquer diálogo para procurar uma saída a
esta situação.
A única informação oficial
que apareceu sobre a morte de
Zapata Tamayo foi, em 27 de
fevereiro, uma matéria no
Granma, o porta-voz oficial do
PC Cubano. Ali afirma que se
tratava de um preso comum,
um delinqüente utilizado pelos “inimigos internos e externos” da revolução. Seja um
preso comum ou um opositor
político, é repudiável a atuação do governo, da “justiça” e

14

DOIS momentos: Che, defensor da liberdade dos povos latinos.
Hoje, jornalista Fariña em greve de fome por liberdade política.

do regime castrista, que levou
Zapata a morrer nessas condições desumanas.
Também é repudiável que
o povo cubano não possa ter
acesso a uma informação completa e verificável sobre todas
as circunstâncias e implicâncias políticas que levaram a
esta morte e possa debatê-las
livremente.
Infelizmente, estes fatos
confirmam que impera em
Cuba uma ditadura estalinista com seu conhecido e tradicional regime de partido único. Os burocratas do PC pretenderam esconder esta realidade com suas periódicas eleições supostamente “democráticas”. Nada mais falso. O que
existe é um aparato monolítico que exerce o controle total
de todos os meios de comunicação e proíbe todo direito a se
organizar, manifestar ou fazer
greve. Enquanto isso, há anos
que existe um avançado processo de restauração capitalista que o regime esconde.
O Músico Pablo Milanés,
insuspeito de ser “opositor”,
disse que se Fariñas morre
“devemos condenar Fidel Castro, desde o ponto de vista
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humano... as idéias se discutem e combatem, não se encarceram” (El Mundo – Espanha 13/03/2010).
Os trabalhadores e estudantes não têm nenhum direito para protestar, não tem
acesso livre à informação através da internet e as redes que
a juventude usa no mundo inteiro, não tem liberdade para
discutir e se organizar, para
defender suas conquistas revolucionárias e melhor combater
à direita pró-ianque.
Essa falta de liberdades
está provocando uma crescente insatisfação na população.
Foram os jovens os que questionaram há mais de um ano
o fato que não se possa viajar
livremente para o exterior.
Estas reivindicações e protestos merecem a solidariedade dos lutadores antiimperialistas, socialistas e democráticos do mundo. Não podemos
deixar em mãos do imperialismo e seus porta-vozes esta
bandeira. O imperialismo e
seus governos capachos não
têm autoridade política nem
moral para falar de direitos
humanos quando em nome de
sua democracia burguesa in-

vadem países, saqueiam e reprimem os povos do mundo.
Há que se exigir o direito
de greve, a liberdade de construir sindicatos, grêmios estudantis e partidos políticos.
Plenas liberdades democráticas: o livre uso da internet,
contra a censura, pela liberdade de ir e vir dentro e fora
do país. Pelos direitos da juventude: a se expressar livremente, contra a censura na
música, na arte. No imediato
devemos exigir que o governo
cubano não repita com Fariñas a atrocidade cometida
com Orlando Zapata.
Chamamos os partidos políticos, os dirigentes sindicais,
camponeses, populares, estudantis e intelectuais, que se
reivindicam democráticos,
antiimperialistas e de esquerda a nos unificar em uma
campanha internacional em
torno destas propostas.
Estes direitos democráticos elementares são imprescindíveis e urgentes para
combater as campanhas políticas dos setores pró-ianques
e fortalecer o povo cubano
para que possa defender as
conquistas da revolução.

INTERNACIONAL

Estourou a bolha do EURO
José Castillo
Correspondência Internacional

A crise européia mostra
que a crise econômica mundial capitalista não foi superada. Explodiu o mega-projeto
especulativo da chamada
“Euro-zona” e mais uma vez
falharam os prognósticos dos
analistas do sistema. A crise
da Grécia, Espanha e Portugal são as expressões mais
agudas dessa crise geral.
Em meados de 2007 explodiu uma das maiores crises
da história do capitalismo,
tendo como epicentro os Estados Unidos, mas rapidamente estendendo-se ao resto do mundo. Os analistas e
políticos da burguesia tentaram explicar a crise como um
“erro” do “neoliberalismo”,
mas na realidade se trata de
um processo muito mais profundo baseado no próprio
funcionamento do capitalismo imperialista dos últimos
40 anos: a queda da taxa de
lucro dos principais ramos da
economia mundial e a aparição de uma imensa massa de
fundos líquidos - capital “gasoso”- que circulava pelo
mundo buscando e conjunturalmente conseguindo, valorizar-se de forma fictícia
através da especulação financeira, gerando “bolhas” de
pseudo-prosperidade que em
pouco tempo terminavam estourando.

Não há uma
recuperação da
economia capitalista
Durante 2009 vimos
uma desaforada propaganda
tratando de nos convencer que
“a crise já havia passado”, que
“se vislumbrava a recuperação”, mas essas expressões de
desejos da burguesia imperialista mundial e seus porta-vozes não refletiam a realidade.
Nos próprios Estados Unidos,
o desemprego segue acima de

10%, o mercado imobiliário
continua sem pagar milhões
de hipotecas e ainda há 700
bancos em dificuldades.
Mas o que está ruindo neste começo de 2010 é o megaprojeto especulativo chamado
“zona euro”. O capital monopólico e financeiro das grandes potências européias construiu um grande espaço para
seus lucros espetaculares:
semi-colonizar as economias
mais débeis do sul e leste da
Europa, aproveitando os menores valores imobiliários, e
inclusive sua mão de obra
mais barata. Em 2009, os 16
países da zona euro mostram
uma média de queda de suas
economias de 4,1%, com 23
milhões de desempregados.
Cada vez mais são os economistas burgueses que insistem em que “não há saída
dentro da moeda única, salvo brutais ajustes e anos de
recessão em países como Espanha, Grécia, ou Portugal”
(Wall Street Journal, Financial Times e The Economist,
15/16/2). Isto significa que
o capitalismo imperialista
pretende sair estruturalmente desta crise crônica aplicando uma ofensiva para atacar
os salários, precarizar o emprego, elevar os ritmos de tra-

balho, retirar os benefícios sociais, enfim, atacar todas as

conquistas e necessidades dos
trabalhadores. Mas essas
medidas só estão ocasionando fortes rebeliões e protestos.
Na Espanha 200.000 trabalhadores saíram às ruas de
Madrid passando por cima da
UGT e CCOO em dezembro
passado. No mês de fevereiro
houve enormes manifestações
contra a reforma da aposentadoria. Setenta mil pessoas
em Madrid, 50.000 em Barcelona e outras menores em outras oito cidades. Esta é a resposta ao plano de ajuste do
governo de Zapatero que se
comprometeu a economizar
50 bilhões de euros em quatro anos e reduzir o déficit a
3% do PIB, tal como o exige a
União Européia.

Solidariedade ao Haiti

Na manhã do dia 26/02 o SINTUFF e o Diretório Acadêmico
de Enfermagem da UFF promoveram na frente da estação das
Barcas S/A, um Ato de Solidariedade ao povo do Haiti. A população expressou positivamente sua colaboração com a campanha. Com a venda de bótons e camisas foram arrecadados
mais de mil reais. Esta atividade se repetiu na porta do Hospital
Antonio Pedro na semana seguinte contando com o apoio dos
funcionários e pacientes. Em todas as Universidades, os trabalhadores e estudantes devem organizar comitês de solidariedade ao Haiti exigindo o fim das ocupações militares. O dinheiro
arrecadado será enviado ao agrupamento ROZO (Rede de
Organizações da Zona Oeste, de Haití), que realiza ações de
solidariedade em diversos acampamentos e solicitaram apoio
aos sindicatos do Brasil. O Sindicato dos Químicos de SJC/SP está
coletando dinheiro entre os trabalhadores nas fábricas e no Pará,
o SINTSEP, SINTRAM, DCE da Unama organizaram a venda de
cartões postais com imagens da situação do Haiti, para arrecadar recursos financeiros para enviar ao ROZO. A campanha
está sendo bem aceita nas bases dos sindicatos.
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INTERNACIONAL

GRÉCIA: Rebelião
contra o AJUSTE
José Castillo
Correspondência Internacional

A Grécia se converteu num
pesadelo para as potências
imperialistas européias.
Como os demais países periféricos da Europa, a burguesia grega e os dirigentes de
seus partidos acreditavam “se
salvar” com a entrada na
União Européia. No ano de
2001 a velha moeda, o dracma, foi substituída pelo euro.
Mas, a Grécia nunca deixou
de ser um “sócio pobre” da UE,
apenas beneficiada porque a
nova moeda lhe permitia alguns negócios a banqueiros,
especuladores imobiliários e
empresários turísticos das
ilhas do Egeu.
Quando chegou a crise
mundial, o governo do então
primeiro ministro Kostas Karamanlis (da Nova Democracia – centro direita -) implementou fortes medidas de
ajuste, com centro numa feroz reforma educativa. A resposta foi uma onda de greves
e mobilizações com quatro
paralisações gerais em 2008,
que culminaram com a rebelião juvenil de dezembro desse ano, que tomou as principais cidades em resposta ao
assassinato de um jovem ativista pela polícia, colocando o
governo à beira do colapso.
Tal como era de se esperar, Karamanlis foi derrotado nas eleições de outubro por
outro partido burguês tradicional grego: o Movimento Socialista Panhelênico (PASOK), ascendendo como primeiro ministro Giorgius Papandreus, que havia desenvolvido uma forte campanha

prometendo estimular a economia, apoiado pela direção
da Confederação Geral de
Trabalhadores
Gregos
(GSEE) e do sindicato de empregados públicos (Adedy).
A Comissão Européia
ordena o ajuste
Por ordem da Comissão
Européia, o governo de Papandreus lançou um duro corte orçamentário, seu “plano de
Estabilidade”, que inclui um
drástico corte de gastos públicos (10%), um rebaixamento
dos salários dos funcionários
(os sindicatos denunciam que
os cortes chegam a 20%), aumentos de impostos e reforma
do sistema previdenciário
para subir a idade de aposentadoria de 61 a 63 anos.
Os governos de Merkel e
Sarkozy, como cabeças das
potências dominantes da
União Européia, exigiram do
governo grego que cumprisse
o ajuste fiscal até 16 de março, condicionando a realizar
medidas de ajuste ainda mais
profundas, como eliminar o
14º salário (equivalente ao sa-
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lário anual complementar) se
não se observassem avanços
significativos.
Explode a resistência
Apesar de que tanto a Central Sindical como o Sindicato
de Empregados Públicos são
controlados pelo governante
PASOK, a pressão das bases
os obrigou a realizar medidas
de força. No mês de fevereiro,
300.000 empregados públicos
pararam, incluindo hospitais,
escolas, controladores de tráfego aéreo e funcionários aduaneiros. Os trabalhadores privados fizeram uma greve sob
a direção do GSEE, que até
então tinha evitado mobilizar.
As bases de ADEDY também
obrigaram a sua direção a somar-se a essa jornada. Uma
imensa greve geral paralisou
o país.
A Grécia ficou visivelmente “bloqueada” quando começou a greve por tempo indeterminado dos trabalhadores
de aduanas, seguida por uma
greve dos empregados das estações de serviço e dos taxistas. O próprio Ministro das Fi-
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nanças grego Giorgos Papaconstantinou não pode entrar
em seu escritório porque estava bloqueado por empregados em greve.
Finalmente, na greve geral do dia 24 de fevereiro pararam mais de 3 milhões de
pessoas. O país ficou paralisado. Jornalistas e técnicos da
televisão se somaram no que
se chamou um apagão informativo de 24 horas. Uns
50.000 trabalhadores se mobilizaram à tradicional Praça
Syntagma em Atenas, destacando-se claramente os contingentes de jovens.
Os banqueiros, a burguesia imperialista e os dirigentes da União Européia estão
dispostos a fazer com que os
trabalhadores paguem o custo deste novo capítulo da crise. A dúvida é se o governo
grego terá a fortaleza suficiente para resistir à luta operária e popular. O objetivo de
passar esses brutais planos
de ajustes não é "salvar Grécia", mas sim aos banqueiros
ocidentais que jogaram na
roleta financeira, tiveram
enormes lucros, e agora temem ficar com empréstimos
incobráveis. Se passar o
ajuste, a Grécia ficará mais
pobre e colonizada pelas
grandes potências. Por isso a
classe operária e os jovens
desse país têm a urgente tarefa de exigir a suspensão do
pagamento da dívida externa grega, de derrotar o plano de ajuste de Papandreus
e da União Européia e dar
um exemplo para os trabalhadores de todo o continente: quem deve pagar pela crise são os capitalistas.

