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CONJUNTURA

A crise domina a cena
Adolfo Santos
CST-PSOL

Fosse outra época, o
fato central da atual
conjuntura seria a
questão eleitoral. Mas,
iniciado o período de
campanha 2012, não é o
único debate. Por sobre
todas as coisas prima a
crise. A crise econômica
mundial batendo na
porta e pressionando o
governo Dilma que se
debate entre a aplicação
de ajustes e os reclamos
salariais do funcionalismo público, num difícil
equilíbrio para não
perder votos. E a crise do
regime, onde a corrupção
corrói as instituições e a
pouca credibilidade que
resta aos partidos da
ordem gerando uma
orfandade política e de
direção poucas vezes
vista.
O PT, que em época de
eleição costumava
polarizar contra os velhos
partidos, integrou-se ao
regime podre. A prova
mais escancarada, quase
carnal, é a foto de Lula
com Maluf selando o
acordo para apoiar
Haddad. As coligações
não têm limites e só
visam resultados eleitorais. Em nome desses
ganhos, Lula converteu o
partido numa grande
legenda gerando uma
profunda desconfiança na
sua militância que resiste
a fazer campanha junto
àquele considerado como
seu inimigo histórico. Até
Luiza Erundina se viu
obrigada a renunciar a

sua candidatura de vice
frente ao abraço de Lula
com Maluf. Como resultado desta política, o PT só
tem diminuído o número
de capitais que governa.
Em 2004 ganhou nove,
em 2008 baixou para seis
e nestas eleições, tudo
indica que pode diminuir.
Por isto cada vez mais o
PT investe na política do
vale tudo. O dinheiro das
empreiteiras engorda os
cofres das campanhas dos
políticos corruptos cujo
retorno é a adjudicação de
obras. Por isso é que nos
esquemas do “mensalão”
como nos de Carlinhos
Cachoeira e a Delta,
aparecem nomes de todos
os partidos. Ainda assim
são poucos os punidos, e
cassações como a do
senador Demóstenes
Torres constituem casos
excepcionais.

O PSOL
desponta como
alternativa
eleitoral
Neste marasmo, o
PSOL se apresenta como
uma alternativa eleitoral
capaz de capitalizar o
desgaste do PT e convocar
os setores progressistas,
de esquerda, populares e
da juventude. O descontentamento manifesto
nas lutas que se espalham pelo país terá um
reflexo eleitoral. Quem
mais deve perder é o PT.
Por ser o principal artífice
do ajuste contra os
trabalhadores e porque
amplos setores de sua

base não estão dispostos a
avalizar o jogo do vale
tudo.
O PSOL pode avançar
na esteira deste descontentamento. É fundamental manter de forma
incondicional o apoio às
lutas dos movimentos que
enfrentam os planos de
ajuste, como o funcionalismo público. Isso irá
construindo o perfil de
partido que a conjuntura
exige: do lado da classe
trabalhadora e do povo
pobre para fortalecer
suas lutas e avançar nas
conquistas. Com essa
cara, o PSOL poderá
avançar nas próximas
eleições e consolidar-se
como uma referência
importante da esquerda
brasileira.
Em várias capitais o
PSOL disputará com
força. Essencialmente em
Belém e Rio de Janeiro.
Na capital do norte não é
novidade, já que o companheiro Edmilson

São José dos Campos - SP

NÃO ÀS DEMISSÕES NA GM
Ao fechar esta edição, os trabalhadores da GM paralisaram suas atividades por
24 horas contra demissões. Até agora se estima que o fechamento da planta da GM
nesta cidade poderá levar a demissão de 2 mil trabalhadores. Outras fábricas como
a Volks e Mercedes também já iniciaram o processo de demissão.
Repudiamos qualquer tentativa de fechamento dos postos de trabalho, pois
não aceitamos que os trabalhadores paguem pela crise econômica. É muito
importante que todo o movimento sindical se engaje na campanha que esta sendo
organizada pelo sindicato dos metalúrgicos de SJC e região, contra as demissões e
pela manutenção dos postos de trabalho.
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Rodrigues conta com
amplo reconhecimento da
população pobre e trabalhadora. O verdadeiro
fenômeno está se gestando no Rio de Janeiro.
Atual deputado estadual,
Marcelo Freixo começa a
ser uma referência, não
somente por combater as
milícias, mas como o
político honesto capaz de
pôr fim às falcatruas dos
amiguinhos da Delta, a
dupla Paes/Cabral.
Já se respira a primavera carioca. A candidatura de Marcelo cresce.
Uns dos grandes destaques são os apoios de
importantes figuras do
meio artístico como
Wagner Moura ou
Caetano Veloso, mas não
é só isso. Enquanto
Eduardo Paes se refugia
no colo de Dilma, inaugurando obras eleitoreiras
proporcionais aos cortes
do orçamento, Freixo

soma apoios da juventude, do funcionalismo
público, dos pescadores
atacados pelas “obras de
Cabral”, de setores
sindicais e de importantes lideranças do PT e do
PDT, que inconformados
com o apoio de seus
partidos ao PMDB de
Cabral/Paes, resolveram
se somar à campanha do
PSOL.
Estamos frente a uma
conjuntura marcada por
lutas, pela perda de
credibilidade da direção
histórica do movimento, o
PT, e por uma crise
econômica que o governo
Dilma tenta descarregar
sobre os trabalhadores. A
eleição é somente um
momento desta realidade. Mas, temos que
aproveitar essa oportunidade para avançar na
construção de uma nova
alternativa política de
esquerda para nosso país.

COMBATE
SOCIALISTA

PUBLICAÇÃO DA CORRENTE SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
CST/PSOL - SEÇÃO DA UNIDADE INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES - UIT
www.uit-ci.org
Av. Gomes Freire 367 - 2ºº andar - Centro - Rio de Janeiro
Telefone (21) 2507-9337 - combatesocialista@gmail.com
Editoria: Silvia Santos, Rosiléia Messias e Michel Oliveira Lima
Correção e tradução: Maria Eloisa Mendonça e Claudia Reis
Diagramação e projeto gráfico: Marcello Bertolo
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e colaboradores

CONJUNTURA

A economia emperra
e as greves crescem
Silvia Santos
Executiva Nacional do PSOL

O

Governo, a mídia
e diferentes
analistas a
serviço do Capital,
tinham divulgado a ideia
– falsa – que os chamados BRIC'S ou países
“emergentes” (Brasil,
Rússia, Índia e China)
seriam o motor de uma
recuperação da economia
global e passariam
praticamente imunes à
crise. Começada a atual
fase da crise em 2008, ela
não só não se recupera
como os emergentes
sofrem o impacto, pois, a
crise é mundial, ninguém
escapa, ainda que os
efeitos possam ter
intensidade diferente.
O ritmo de crescimento da economia
chinesa recuou pelo sexto
trimestre seguido. A
dura austeridade aplicada pelos governos na
zona do euro reduziu as
exportações do gigante
asiático. Na Espanha,
enquanto a marcha dos
mineiros em greve é
apoiada massivamente
pela população, o governo de Rajoy lançou um
novo pacote cortando 65

bilhões de euros do
orçamento, atacando o
13º e os salários do
funcionalismo e aumentando o IVA. Itália é
novamente rebaixada
pelas “agencias de
classificação de risco”.
No Brasil, após 9
minipacotes reduzindo
juros, aumentando
isenções aos empresários, desvalorizando o real,
congelando salários do
funcionalismo e cortando despesas nas áreas
sociais, o desastre se
vislumbra no “pibinho”
de 2012 que se prevê até
inferior aos 2%%. O
emprego na indústria
está em queda, assim
como as vendas no
comércio.
Cai assim também a
ilusão propagandeada
pelo governo que, incentivando o mercado
interno e o crédito, seria
suficiente para que crise
não passasse pelo Brasil.
Se a receita serviu num
primeiro momento, hoje
as famílias chegaram ao
limite do endividamento
e a inadimplência cresce.
Assustada com a crise
em meio ao ano eleitoral,
Dilma mudou o discurso
e descobriu que a “gran-

Tá difícil
engolir
esse
"PIBinho"

Mantega mostra
o tamanho do
"PIBinho" em
2012

deza de uma nação não se
mede pelo PIB mas pela
capacidade de proteger a
juventude”. Mas é difícil
de ocultar que no Brasil
não só o PIB não cresce
como a juventude está
totalmente desprotegida.
No Índice de Avaliação de
Estudantes realizado
pela OCDE (Organização
para a Cooperação e o
Desenvolvimento
Econômico) o país está
em 53º lugar em leitura e
57º em matemáticas...,
dentre 65 países.
Ocupamos o 84º lugar no
IDH; o 88º no Índice de
desenvolvimento educacional e o 73º na renda
per capita! E 20% dos
maiores de 15 anos são
analfabetos funcionais.
Somado à falta de assistência estudantil, às
aulas superlotadas, a
falta de professores e a
falta de investimento na
infraestrutura das
universidades, estas são
as razões que levaram os
estudantes a apoiar a
atual greve dos professores universitários que já
dura mais de 40 dias.

Mas os ricos
fazem a festa!
Acaba de ser anunci-

ado que o maior banco
privado do país, o ITAÚ,
associou-se ao BMG para
explorar o que resultou
ser a “galinha dos ovos de
ouro”: o crédito consignado. Esta política lançada
no governo Lula engordou o sistema financeiro
já que tem um baixíssimo risco de inadimplência apesar de endividar a
maioria dos assalariados
e aposentados do país,
criando a ilusão que
aumentou qualitativamente sua renda, quando o que aumentou foi
sua dependência dos
bancos e as prestações
eternas a pagar.
Lembremos que o BMG,
banco que foi apontado
pelo Ministério Público
no inquérito do mensalão
e pela CPI dos correios
como abastecedor do
valerioduto, cresceu
colossalmente com o
governo petista.
Os cortes no orçamento e os ataques
reiterados aos trabalhadores têm como objetivo
permitir que o governo
continue a fazer superávit primário para pagar
os juros e amortizações
das dívidas interna e
externa. Mas, como nem
dedicando 3,12% do PIB

se consegue pagar os
juros astronômicos, a
dívida cresce, pois ao
privilegiar os parasitas
financeiros o governo
emite novos títulos, ou
seja, contrai novas
dívidas para pagar juros,
gerando assim um
endividamento eterno
que estrangula as
possibilidades de crescimento e investimentos
nas áreas sociais!
A insatisfação
popular se expressa nas
greves que crescem, sem
que os 72% de aprovação
de Dilma divulgada
pelas pesquisas consiga
impedi-las. Os servidores
públicos se rebelaram e
espalham suas greves
pelo país. Os caminhoneiros anunciam paralisações, assim como os
técnicos da receita
federal, que desde 18 de
Junho estão em operação
padrão, afetando assim
setores chaves da economia. Olhando os ataques
e as lutas que percorrem
a Europa, os trabalhadores brasileiros estão
esquentando os motores,
e não há acordos e
rearranjos ministeriais
com PMDB nem propinas generosas que
consigam detê-los.
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SINDICAL

Unificar a greve dos servidores para
derrotar o ajuste do governo PT/PMDB!
Greve das Universidades começa a impor recuos ao governo
Pedro Rosa
Coordenador da FASUBRA

No dia 17 de maio de
2012 os professores das
universidades, em
condições precárias de
trabalho com a pressão
de uma expansão irresponsável e com plano de
carreira falido, entraram
em greve. Foi dada a
largada, com grandes
assembleias, presença
massiva de jovens
professores, inclusive
atropelando burocratas
do PROIFES, que a
mando do MEC tentaram impedi-los de lutar.
Com os mestres, jovens
alunos lotaram assembleias em apoio aos
docentes e cheios de
bronca com o governo, e a
direção da UNE (UJS)
também entram em
greve em mais de 30
universidades exigindo
melhorias no ensino e
assistência estudantil.
Em seguida, médicos
do MEC e MS saíram,
não aceitando redução
salarial. Em poucos dias
foram contagiados todos
o s
t é c n i c o administrativos das
universidades, com
vasta tradição de luta,
que se uniram aos
professores, médicos e
estudantes. Dias depois,
foram os trabalhadores e
estudantes dos
Institutos federais,
escolas técnicas, colégios
Pedro II, numa onda de
greves da educação,
reprovando Dilma e sua
política. Esta onda
tomou as ruas do país,
tendo seu ápice no RJ
com enormes manifestações, como a da Cúpula
dos Povos, inaugurando
a “primavera carioca”.
Com a entrada dos 29
órgãos dos servidores
federais, a greve deu um
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Passeata da Greve das Universidades no
Centro do Rio reuniu cinco mil pessoas
salto. O funcionalismo
está dando uma lição. Os
servidores se levantam
porque não aceitam mais
terem seus salários
achatados e as condições
de trabalho precarizadas. O sentimento de
unificação é o que prevalece nas bases, mas a
maioria dos dirigentes
nacionais precisam se
empenhar mais neste
aspecto, sair de qualquer
luta isolada, ter um
mesmo calendário,
buscar construir a
mesma pauta, pois dessa
forma se pode quebrar a
espinha dorsal do ajuste
do governo PT/PMDB.

Primeiras
vitórias da
greve!
Com a força da greve
algumas vitorias foram
alcançadas. Primeiro, a
grande mídia está sendo
obrigada a mostrar
diariamente a greve,
levando à sociedade o
que o governo pretendeu
ocultar. Segundo, o
governo teve que recuar
e cancelar os itens da MP
568 que reduzia salários
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de médicos e fixava por
baixo o adicional de
i n s a l u b r i d ade/periculosidade.
Terceiro, os reitores já
anunciaram que não
obedecerão à orientação
de corte de ponto.
Quarto, o governo
apresentou uma proposta aos professores em
greve.
Com relação à
proposta apresentada
aos professores, sextafeira 13, é importante
frisar que o governo foi
obrigado a sair de sua
intransigência de que
não negociaria com
quem está em greve, e
sentou com o Andes e
Sinasefe. Corretamente,
o Comando Geral de
Greve do Andes/SN
reprovou a proposta, pois
não contempla as reivindicações que levaram aos
57 dias de greve. Com
esta convicção da força
que dá a luta é que
devemos nos manter
firmes até que se consiga
negociar com todos os
setores em greve uma
proposta satisfatória.
Porém o governo, que
tem grande experiência

sindical e sabe do poder
da classe trabalhadora
organizada, não vai
ceder tranquilamente.
Procurará dividir os que
lutam, para ceder com
esmolas. A próp ria
proposta aos professores
apontou uma divisão
interna, esperando
dividir, para enfraquecer
a luta. No entanto, há
uma certeza das categorias em greve, especialmente da educação:
professores, técnicos e
estudantes sabem que se
estivessem sozinhos seu
poder de pressionar e
abrir negociação seriam
infinitamente menores,
por isso a importância da
unidade para obrigar o
governo a negociar com
todos.

Nossas
tarefas
A obrigação dos que
lutam é unificar as
greves, os comandos, os
calendários de atividades e derrotar a política
do governo Dilma de
arrocho e desmonte do
serviço público. Há
necessidade de intensifi-

car a luta frente às
ameaças de corte de
ponto e negociação em
separado. Negociação
com todos, data base,
plano de carreira,
paridade entre ativos e
aposentados, o fim de
todo o processo de
privatização do serviço
público e abertura de
concurso público, deve
ser a bandeira de todos
unitariamente.
As lideranças nacionais em greves devem
exigir ser recebidas
unificadamente, para
evitar a divisão das
categorias como quer o
governo. Não se pode
aceitar nenhuma manobra do governo sobre
prazos regimentais ou
leis orçamentárias, pois
toda a sociedade sabe
que diariamente saem
bilhões para salvar
banqueiros e enriquecer
empreiteiras e corruptos. Se o governo escolheu sua prioridade, nós
temos uma única escolha: unificar nossas lutas
para triunfar, derrotando o ajuste do governo
Dilma.
Até a vitória!

SINDICAL

Maioria dos órgãos federais
em greve exige reajuste já!
Adriano Dias* e
Cedício Vasconcellos**
*Comando de Greve MTE
**SINTSEP-PA

Em 1993 uma
poderosa greve nacional
dos servidores públicos
federais conseguiu
arrancar 100% de
reajuste salarial e mais
a extensão da GAE de
160% a todos os servidores do poder executivo.
O ponto crucial daquela
greve que permitiu a
vitória foi a unidade dos
servidores.
Em janeiro deste ano os
servidores federais
protocolaram sua pauta
de reivindicação unitária junto ao governo
federal. Desde então, o
governo petista de exsindicalistas vem
enrolando. O argumento dos representantes de
Dilma/Temer (PTPMDB) é de que não há
dinheiro para atender
as reivindicações. Em
audiência com as
entidades o Secretário
de Relações do Trabalho
do Ministério do
Planejamento,
Orçamento e Gestão,
Sérgio Mendonça,
afirmou: “A crise econômica chegou aos países
emergentes. Devemos
ter cautela com os
gastos públicos. Temos
que adequar às reivindicações dos servidores à

Eleições:

realidade da economia
brasileira, à crise
econômica mundial e à
política de ajuste fiscal”.
A fala de Mendonça
reflete a mesma política
de austeridade fiscal
aplicada na Europa que
tem ocasionado demissão em massa de empregados públicos e congelamento de aposentadorias.

O gasto com
pessoal está
em queda
O governo alardeia
que as reivindicações dos
servidores custarão aos
cofres públicos R$ 92,2 bi
ao ano, uma cifra,
segundo ele, inadmissível. Porém, dados do
governo dão conta que há
uma queda sistemática
considerável com gasto
de pessoal. Em 1995, na
era FHC, a folha de
pagamento de pessoal da
União consumia 56,2%
da receita corrente
líquida, porém em 2011
caiu para 32,1% (Boletim
Estatístico de Pessoal do
MP, pág. 30).

O governo
mente,
Dinheiro existe
A argumentação do
governo é uma mentira.
Ano passado, a remessa
de recursos aos banqueiros foi de R$ 708 bi, ou

Manifestação em Brasília reuniu 15 mil servidores no mês de junho

seja, R$ 2,17 bi/dia. Nos
seis primeiros meses
deste ano, foram enviados aos banqueiros R$
383 bi, o que lhes garantiu um lucro de R$ 2,35
bi/dia, isto é, R$ 58 bi a
mais em relação ao ano
passado (Maria Lucia
Fattorelli – Auditoria
Cidadã da Dívida,
03/07/2012). Já com os
serviços públicos gastou
4,07% e com a saúde
0,45%, o que mostra as
prioridades políticas e
econômicas do governo
Dilma.

Em todo país
servidores
federais em
greve
A greve é uma
realidade. O movimento
iniciou com a entrada
dos professores universitários, em seguida, com
os técnicos administrativos das universidades
públicas federais, além
dos servidores da base do
SINASEFE. A partir do
dia 18 de junho entra-

ram os servidores
federais da base da
CONDSEF: Saúde,
Planejamento, Justiça,
T r a b a l h o ,
Desenvolvimento
Agrário, INCRA,
CEPLAC, FUNAI,
Funasa, e Arquivo
Nacional, demonstrando
que os servidores não
estão mais dispostos a
suportar o arrocho
salarial imposto pelo
governo Dilma e aceitar
o seu discurso que não há
dinheiro.

Não ao corte
de ponto
O governo Dilma via
M i n i s t é r i o d o
Planejamento enviou
aos órgãos um comunicado orientando o corte do
ponto. Trata-se de um
ataque do governo
contra o direito de greve.
A intenção é aterrorizar
os servidores com corte
de salários e impedir o
crescimento da paralisação. Todavia, em que
pese o terrorismo do
governo, é um fato que

nenhum passo atrás foi
dado. Temos que repudiar esse ato do governo
fortalecendo o movimento grevista.
Unificar a greve
nacional dos servidores
federais
A obrigação dos que
lutam é unificar as
greves, os comandos e
derrotar não só o governo
como também todo tipo
de burocratas que se
encastelam nos sindicatos. Aos servidores e a
todos os novos lutadores
que estão surgindo e que
são chaves nesta luta,
segue a necessidade de
lutar e pressionar pela
unidade uma vez que a
direção majoritária da
CONDSEF é contrária à
unidade. Cabe assim
intensificar as greves,
exigir imediatamente a
negociação salarial,
plano de carreira e
paridade entre ativos,
sendo urgente a unidade
dos servidores em greve
para fortalecer as pautas
e arrancar uma vitória
da nossa luta.
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ELEIÇÕES
BELÉM

Edmilson Prefeito e
Silvia Letícia Vereadora!
Aproveitamos uma
pausa da campanha da
companheira Silvia
Letícia, para falar sobre
Belém e a campanha
eleitoral.
CS: Relate-nos um
pouco sobre como
está a campanha do
Edmilson. Sabemos
que o lançamento foi
muito forte e concorrido.
SL: A convenção do
PSOL que lançou a
candidatura de
Edmilson Rodrigues
para prefeito reuniu
cerca de 3 mil pessoas.
Foi uma demonstração
de força da base social
que se move em torno de
um projeto de forte apelo
popular. Diferente das
outras candidaturas,
que lotaram ônibus e
vans de cabos eleitorais
pagos, a convenção do
PSOL reuniu milhares
de pessoas que vieram
espontaneamente, o que
é um profundo diferencial de nossa campanha. O
PSOL consegue se
apresentar como uma
alternativa eleitoral em
Belém, pois acumula
uma atuação impecável
no parlamento com
Edmilson na Assembleia
Legislativa do Pará e
sempre presente nas
principais lutas da classe
trabalhadora da cidade.
CS: A que atribui à
resposta entusiasta
da população frente à
possibilidade de
eleger Edmilson
prefeito?
SL: Existe uma crise
social em Belém. A saúde
está em colapso. O
prefeito Duciomar Costa

6

Silvia Leticia
e Edmilson
em campanha
(PTB/PR) responde a 43
processos judiciais, 13
deles são por improbidade administrativa e a
maioria esmagadora é
relacionada à área da
saúde pública. É o
prefeito com maior
número de processos da
história da cidade. Os
prontos socorros estão
lotados, sem materiais
básicos para o atendimento da população. Os
servidores do PSM
Mário Pinotti realizaram recentemente uma
poderosa greve contra
essa situação. Além
disso, vivemos um
trânsito caótico. A
população passa horas
em engarrafamentos.
Duciomar apresenta o
BRT como a solução para
os problemas, porém não
consultou a população,
realizou uma licitação
claramente fraudulenta,
questionada pelo
Ministério Público e com
determinações judiciais
para paralisação das
obras. A Educação vai
mal, sem valorização nos
profissionais da educação e sem gestão demo-
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crática nas escolas. Em
Belém não tem um dia
em que a população não
feche uma rua em
protesto porque alagam,
pelo caos no trânsito..., é
nesse cenário que cresce
a candidatura de
Edmilson que se propõe
mudar e governar junto
com a população pobre a
maior capital da
Amazônia.
CS: Foi aprovada
uma frente eleitoral
com PSOL, PCdoB e
PSTU. Você e sua
corrente, a CST, não
concordaram com a
aliança com o PCdoB,
pode explicar as
razões?
SL: Durante o processo
das conferências eleitorais, e em todos os
espaços do partido
deixamos claro nosso
posicionamento contra
possíveis alianças com
partidos da base de
sustentação da presidente Dilma, como o PCdoB,
que é cúmplice do governo em sua política de
ajuste fiscal e no favorecimento aos ricos e
poderosos. Fomos contra

a aliança com o
PCdoB por estas
razões, além de que,
eles defendem o Novo
Código Florestal que
anistia os desmatadores, e também porque
é parte dos esquemas
de corrupção, como
demonstrou o ExMinistro Orlando
Silva. No Pará fez
parte do governo de
Ana Júlia (PT),
responsável pelo
arrocho salarial dos
servidores. Ajudou na
aprovação dessa
política a postura que
teve o PSTU, que sem
fazer nenhuma consideração, apenas exigências
para a disputa da eleição
proporcional, aceitaram
incondicionalmente a
constituição da frente.
CS: Fale-nos de sua
trajetória e porque
aceitou o desafio de
ser candidata?
SL: Minha militância
está ligada a luta dos
trabalhadores da educação. Sou professora da
rede estadual e municipal de ensino. Sou
pedagoga, mestre em
Políticas Públicas pela
UFPA e da direção
recentemente eleita do
S i n d i c a t o d o s
Trabalhadores em
Educação do Pará
(SINTEPP). Como
dirigente deste sindicato, participei de greves
históricas contra os
governos Almir Gabriel,
Ana Júlia e Jatene.
Enfrentamos várias
vezes a corrupção e o
sucateamento do ensino
público do prefeito
Duciomar. Em 2005,
durante uma forte greve

do município, fui presa e
agredida pela Guarda
Municipal. A necessidade de um mandato que
atue em defesa dos
direitos do povo trabalhador, contra a corrupção, por empregos e
salários dignos, saúde,
transporte, educação e
serviços públicos de
qualidade e valorização
da cultura popular são as
demandas que nos
levaram a aceitar esse
desafio.
CS: Quais são suas
fundamentais propostas e quais os setores
mais importantes
onde você faz sua
campanha?
SL: Nossa campanha
está pautada na defesa
dos direitos do povo
trabalhador de ter
acesso a serviços públicos de qualidade e a uma
vida digna. Por ser
educadora e sindicalista,
minha campanha se
desenvolve junto a
minha categoria, aos
servidores públicos
federais, estaduais e
municipais onde sempre
me fiz presente em suas
lutas e mobilizações por
reajuste salarial e
melhores condições de
trabalho. Também
fazemos campanha na
juventude secundarista
e universitária que luta
por uma educação de
qualidade. Nossa campanha está ousando construir comitês nos mais
importantes Distritos
Administrativos de
nossa cidade, procurando nuclear neles, além do
movimento sindical e
estudantil, o movimento
popular e cultural.

ELEIÇÕES
MACAPÁ

Em Macapá a mudança
tem que ser RADICAL!
Dorinaldo Malafaia
foi Coordenador Geral
do Diretório Central dos
Estudantes da UNIFAP
e o primeiro Diretor da
UNE no Amapá. Em
2004 fundou o PSOL, e
foi o primeiro Presidente
do Partido no Amapá.
Em 2008 denunciou no
programa de TV,
Fantástico, a precária
s i t u a ç ã o
d a
Maternidade Mãe
Luzia. Em 2011 foi eleito
P r e s i d e n t e d o
SINDESAÚDE. Diante
do caos da Saúde
Pública no Amapá, tem
sido a voz mais atuante
na defesa dos trabalhadores e da população que
se atende na rede pública, da aplicação correta
dos recursos públicos e
no combate a corrupção.
Hoje candidato a vereador, escreve esta nota.
Em Macapá, há
meses, os trabalhadores
de várias categorias
lutam contra o arrocho
salarial, as péssimas
condições de trabalho e a

precarização dos serviços públicos com greves
e mobilizações. Os
responsáveis são os
governos que privilegiam os compromissos
eleitorais com seus
financiadores de campanha em detrimento das
necessidades do povo
trabalhador. De um
lado, Roberto Góes
(PDT), que foi preso pela
PF flagrado em escândalo de corrupção busca a
reeleição; de outro lado,
Cristina Almeida,
representante do
Governo do PSB que
vem atacando e criminalizando os Servidores da
Educação em greve.
Diante de tanta
corrupção e descrédito
na política, o PSOL é
uma alternativa nestas
eleições. Porém, há dois
problemas: a política de
alianças que a maioria
da direção votou, com o
PPS, por exemplo, é um
erro, visto que sempre
atuou a serviço dos
partidos da ordem. Mas
também, há o risco de

serem eleitos
candidatos do PSOL
sem nenhuma
identidade partidária, sem vínculo,
nem expressando os
interesses da
população trabalhadora e dos movimentos sociais. Como
fundador deste
Partido, tenho a
tarefa de combater
esse tipo de prática
em nossas fileiras.
Nosso Partido deve
ser uma alternativa
popular, da Classe
Trabalhadora e com
o perfil combativo.
Nosso mandato
será um ponto de
apoio e organização das
lutas e reivindicações da
população e dos trabalhadores. Teremos o compromisso de votar contra
todas as medidas que
prejudiquem a população, como o aumento de
tarifa de ônibus ou
aumento de tributos ou
mesmo projetos que
beneficiem interesses
particulares da minoria

oligárquica do Estado.
Nossa candidatura
surge como uma necessidade dos trabalhadores
da Saúde, e tem como
linha de frente os
Agentes de Endemias e
Agentes Comunitários
de Saúde, como eles
mesmos dizem, “Nós
entramos onde o BOPE
não entra”. Setores dos
esportes radicais, da

cultura, professores,
também contribuem e
potencializam nossa
campanha. Ela tem um
perfil coletivo, participativo e voluntário. Os
estudantes fortalecem
na militância online e de
rua. A mídia alternativa
tem sido um meio para
superarmos o pouco
tempo de TV e a falta de
grana.

ITAOCARA (RJ)

Gelsimar do PSOL Prefeito 50

Gelsimar Gonzaga é
um histórico combatente sindical da região do
Noroeste Fluminense,
conhecido por sua luta
em defesa dos trabalhadores e do povo. Foi um
dos fundadores do PSOL
e hoje é presidente do
S i n d i c a t o d o s
Servidores Municipais
de Itaocara. Na ultima
eleição ficou como
primeiro suplente de

Deputado do PSOL,
atrás apenas de Marcelo
Freixo e Janira Rocha.
Gelsimar tem a
preferência de voto de
mais de 40% da população, cansada de partidos
corruptos que deixaram
o município com problemas sérios nas áreas
sociais. Ele é o único
candidato que o povo
pode confiar para
mudar a lógica de

governo dos ricos,
latifundiários e empresários. Por isso, o PSOL
não fez nenhuma
coligação com os partidos da ordem.
Não será fácil chegar
ao governo visto que os
outros candidatos têm o
poder econômico. Mas
apostamos na força do
povo trabalhador, tanto
para a disputa como
para a possibilidade de

governar, pois enfrentaremos a lógica capitalista de ajuste contra a
população. Gelsimar
prefeito chamará a
população e os trabalhadores para decidir os
planos e prioridades do
governo. Essa será a
garantia de defesa desse
governo contra os
boicotes e ataques dos
corruptos, ricos e
poderosos da região.
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Primavera Carioca, Marcelo Freixo Prefeito
Rosi Messias
Executiva Estadual PSOL-RJ

Foi dada a largada nas
eleições municipais. No Rio de
Janeiro, a segunda capital
mais importante do país, a
polarização vem se confirmando entre Marcelo Freixo,
candidato do PSOL, que
defende a desprivatização da
nossa cidade, e Eduardo Paes,
candidato da presidenta
Dilma, do governador Sérgio
Cabral, da Delta e do
Cavendish.
Ao mesmo tempo em que se
alardeiam os investimentos
em infraestrutura para os
mega eventos, a população
sofre com a precariedade das
áreas sociais (educação, saúde,
etc...) e os desvios dos recursos
públicos. São indícios de
fraudes e irregularidades de
contratos das OS's com a
Prefeitura do Rio, a exemplo do
Instituto de Atenção Básica e
Avançada à Saúde, que recebeu R$ 2 milhões para pagar
serviços que não eram previstos em contrato. Problemas
nas licitações das empresas de
ônibus que operam o bilhete
único. Enquanto isso a população padece com altas tarifas e
os péssimos serviços ofertados
por ditas empresas.
No Rio impera a lógica da
cidade privatizada: "Somos a
única cidade com epidemia de

dengue... campeões em casos
de tuberculose. Nossos adversários adoram visitar Paris,
onde os serviços de saúde e
educação são públicos e funcionam. Poderiam visitar hospitais e escolas, no lugar de ficar
colocando guardanapos na
cabeça..." denuncia Freixo.

Crescem as lutas no
Rio de Janeiro
Desde o ano passado a
polarização contra a política do
governo de Sergio Cabral
(PMDB), aliado de Dilma, tem
sido a tônica: a onda vermelha
das mobilizações dos bombeiros, a greve dos professores da
rede estadual, passando pela
atual greve da UERJ, das
universidades federais e de
parte dos servidores públicos
federais, aliado as lutas dos
moradores das comunidades
contra as remoções impostas
pela prefeitura.

Sem alianças
espúrias, Freixo
atrai importantes
setores
A candidatura de Marcelo
reflete este cenário de polarização do Estado. É uma

campanha de massas, que
está disputando para
ganhar, sem cair na lógica
pragmática e no discurso
fácil de que é necessário
ampliar o leque de alianças
para ampliar o tempo de TV,
com a desculpa de atrair
setores petistas e assim
fazer uma campanha de
massas. Esta, infelizmente,
foi a lógica em Belém, onde o
PSOL se aliou com o PCdoB,
partido da corrupção e da
moto-serra, que compõe a
base aliada de Dilma e no
Amapá, cuja aliança é com
PPS, aliado histórico dos
tucanos, e com o PTC.
Infelizmente, a maioria do
Diretório Nacional do PSOL
aprovou um leque de alianças com os partidos da base
governista, contrariando
um dos princípios fundamentais do PSOL, que surgiu
se contrapondo a lógica da
“nova direita lulo-petista”.
Essa foi a mesma lógica que
levou o PT a um caminho sem
volta, que agora se alia com
Maluf em São Paulo e recebe
dinheiro de empreiteiras e dos
banqueiros.
No Rio, está se provando
que é possível ter uma campanha de massas, sem alianças

“Babá foi fundador do
PSOL e um Deputado
atuante na defesa dos
trabalhadores. Babá
reforça uma política de
direitos sociais e de
participação, questões
importantes para construir
um Rio mais democrático.
Eleger Babá vereador do
Rio de Janeiro é
fundamental para que o
PSOL fortaleça a bancada
que não se curva à cidade
das negociatas. É ter um
mandato pautado pela luta
contra um modelo que
produz exclusão e
desigualdade”.
Marcelo Freixo

espúrias e pragmáticas, como
faz questão de falar Freixo. É
importante destacar o apoio a
Marcelo de inúmeros militantes dissidentes do PT, que
acabam de lançar um manifesto “Petistas com Freixo”,
recusando-se a acatarem as
ordens da direção petista de
apoio a Eduardo Paes.
Destacamos também a vinda
do Movimento de Resistência

"É por causa
desse
pragmatismo
que vemos
cenas como o
Lula
encontrando
o Maluf,
cargos públicos loteados para
incompetentes, governo
federal refém de políticos
safados, guardanapos na
cabeça. Essa é uma
campanha capaz de agregar o
olhar de muita gente que não
quer mais esse pragmatismo
cínico, retrógrado".
Wagner Moura, ator.
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Estudantes da UFRJ formam 50 humano

Leonel Brizola (MRLB),
representado na figura de
Vivaldo Barbosa, assim como
do PCB. Artistas como
Caetano Veloso, Wagner
Moura e Dira Paes, e o economista Luiz Gonzaga Belluzzo
e o sociólogo Chico de Oliveira,
entre outros, também se
somam à campanha de Freixo.

Campanha de Freixo
ganha as ruas
Derrotar o projeto de
Eduardo Paes, aliado do
Cabral e da Dilma, na cidade
do Rio, é fortalecer as lutas e
greves em curso. A campanha
nas ruas tem tido uma impressionante adesão e uma forte
militância, que de forma
espontânea ajudam a campanha e organizam comitês.
Eleger Freixo Prefeito para
reverter a lógica da cidade
privatizada e enfrentar a Lei
de Responsabilidade Fiscal,
rever as isenções aos empresários e elevar os impostos
municipais dos ricos e dos
patrões. Só assim haverá
dinheiro para educação,
saúde, etc.

FOTO: ANDRÉ LIMA

Uma campanha de massas sem alianças pragmáticas

Babá Vereador
Uma candidatura a serviço das lutas!

Babá é candidato a vereador pela
cidade do Rio de Janeiro. Babá tem
uma historia de militância inquestionável, são 30 anos de vida dedicados à
luta dos trabalhadores e do povo. Em
2003, como Deputado Federal, foi
expulso do PT por se recusar a votar a
famigerada Reforma da Previdência
que retirava direitos dos servidores
públicos federais. Babá fundou o PSOL
e se tornou um dos mais importantes
dirigentes da esquerda brasileira.
Babá nunca aceitou nenhum
privilégio. Ao concluir seu mandato,
renunciou à aposentadoria especial
como deputado e irá se aposentar como
todo trabalhador. E se orgulha por ter
voltado à sala de aula como Professor
da UFRJ, após a conclusão de seu

“Babá mostrou que não faz conluio
com os pilantras, com os corruptos, com
os que defendem os interesses dos
privilegiados. Já provou ser parlamentar
da melhor política, pois é da rua, da luta,
das fábricas, dos que querem trabalho
digno... Babá vereador vai 'desafinar o coro
dos contentes' com o sistema que deixa tanta
gente descontente. Tem história de luta, de sonho de justiça
e igualdade. Babá, 50100: um voto de qualidade!”
Chico Alencar (Professor e Deputado Federal PSOL)

"Fui deputado com o Babá. Fizemos uma
parceria permanente contra a privataria
do mandarinato FHC, enfrentando
inclusive os segmentos da bancada
petista que já conciliavam com o
neoliberalismo. Com ele, ajudei a fundar
o PSOL. Para o povo do Rio, sua eleição é
a certeza de combate permanente, no
interesse dos servidores e dos trabalhadores e da cidade".
Milton Temer (Jornalista e Dirigente do PSOL)

“Como servidora pública federal aposentada
tenho a maior admiração pelo trabalho do
BABÁ que, em 2003, como deputado
federal, nos defendeu contra a Reforma da
Previdência de Lula. Sua coragem
sacrificando seu próprio mandato demonstrou sua integridade e coerência aos valores
que sempre defendeu". Ana Mary da C. Lino
Carneiro, Servidora Pública Federal aposentada

“A juventude está em luta em todo o mundo. No Rio, Babá
apoia as greves e mobilizações estudantis. Precisamos de
um vereador aliado da juventude indignada, por isso votamos
no Babá”. Bárbara Sinedino e Priscila Guedes (Comando
de Greve Estudantil Unirio)

mestrado em Políticas Públicas pelo
IPUR/UFRJ.

Campanha do Babá
percorre as greves
Babá atualmente compõe o
Comando de Greve da UFRJ, e foi parte
ativa do apoio à greve dos Bombeiros e
Policiais Militares, da construção civil,
dos metalúrgicos, dos Médicos dentre
outras categorias. É com este perfil que
Babá vem atuando na campanha
eleitoral, nos atos e assembleias de
greves do funcionalismo, tanto dos
técnico-administrativos e dos professores das universidades, como da greve do
IBGE, Arquivo Nacional, INCRA e da
Assembleia dos Auditores da Receita.

“Babá, como deputado, transformou o seu
mandato em uma tribuna em defesa das lutas
sociais. A conversão do Rio em uma cidademercadoria está promovendo brutais
expropriações que nada ficam a dever ao período
Lacerda. O seu mandato certamente será uma
trincheira em prol da cidade-pública e do mandato
de Freixo!” Roberto Leher (Professor UFRJ)
“Durante seu mandato na Câmara dos Deputados,
Babá foi um dos principais defensores dos
direitos dos servidores públicos, especialmente
na luta contra a Reforma da Previdência. Foi
expulso do PT por não abrir mão de seus
princípios. É de pessoas assim que precisamos
na política brasileira: exemplo de ética, trabalho e
sincera dedicação a serviço da sociedade”. Maria
Lucia Fattorelli (Auditoria Cidadã da Dívida)
“Dilma, Cabral e Paes, são governos que não investem na educação
e que impõe políticas que contrariam servidores, professores e
alunos. Eleger Babá é a certeza de um mandato vinculado à luta em
defesa da educação e de melhores condições de trabalho”. Pedro
Rosa e Ligia Regina (Direção Nacional da Fasubra)

“Estamos atuando junto com Babá na greve da UFRJ, conhecemos
sua trajetória e sua dedicação na defesa dos servidores". O Rio
merece um vereador ligado às greves e mobilizações dos
trabalhadores. O Rio precisa mudar! Val e Rafael Medeiros
(Comando de Greve dos técnicos da UFRJ)
“Conheço Babá e admiro sua trajetória sempre
coerente em defesa dos servidores. Babá enfrenta
os poderosos e os governos que se curvam à lógica
do capital. Precisamos eleger Babá vereador para
ter um mandato que seja uma trincheira para
defender nossos direitos”.
Oscar Gomes (Coordenador Geral da ASUNIRIO)
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Giannazi Prefeito de São Paulo
Na cidade de São Paulo, Carlos Giannazi, atual
deputado estadual, professor da rede municipal e ativo
militante do setor há muitos anos, é o candidato a
prefeito da cidade.
A FOS (Frente de Oposição Socialista) agrupamento que atua na educação, mas não é do PSOL resolveu o
apoio à candidatura. Por este motivo foi realizada uma
plenária da “Unidos pra Lutar” (Associação de
Sindicatos Independentes) na educação, que nucleia
companheiros da CST, da FOS e independentes.
Giannazi foi convidado e expôs na plenária suas propostas. A seguir foi votado por unanimidade o apoio ao
candidato a prefeito pelo PSOL. Para fortalecer esta
candidatura companheiros da capital já se integraram
ao comitê de campanha.
Na plenária também falaram professores de várias
cidades que serão candidatos do PSOL, como é o caso de
São Carlos, Embu, Taboão da Serra, Jacareí e Taubaté.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

PSOL apresenta candidatos da classe trabalhadora
salário e corte de benefícios.
A GM, por exemplo,
Ex-presidente do Sindicato
anunciou
1500 demisdos Químicos e candidato a
sões e o fechamento de
prefeito pelo PSOL
todo um setor produtivo
A cidade de São José e r e s p o n s a b i l i z a o
dos Campos tem uma sindicato por não aceitar
grande importância no corte de direitos. O
cenário nacional.
Do governo federal e estaduponto de vista econômico al injetou bilhões de
e tecnológico, é a segun- reais dos cofres públicos,
da exportadora do País que foram remetidos
em produto industriali- para a matriz nos EUA,
zado com um PIB de 1,7 sem que gerasse um
bilhão. Sua localização ú n i c o e m p r e g o . A
geográfica é privilegia- Johnson desrespeita o
da, entre a capital SP e o direito de organização
RJ, a via Dutra liga os dos trabalhadores e
dois Estados, facilitando aciona a tropa de choque
o escoamento terrestre da polícia militar para
da produção. É uma impedir o direito de
cidade operária com greve com a perspectiva
abundante mão de obra de quebrar a resistência
qualificada, condições dos trabalhadores que
atrativas para as gigan- não aceitam que redutes como a GM, Johnson, zam seus direitos.
Monsanto, Embraer
O PSDB governa há
terem fábricas na cidade. 15 anos a cidade, anteriCom a crise econômi- ormente foi o PT. A
ca chegando ao Brasil, as população trabalhadora
empresas pressionam e teve seus direitos usurchantageiam os gover- pados pelos dois governos para que seja aplica- nos. Todos lembram que
do, a ferro e fogo, um S J C f o i m a n c h e t e
plano de ajuste que internacional pela ação
penaliza ainda mais os militar brutal na retiratrabalhadores: com o da dos moradores do
fechamento de postos de Pinheirinho quando
trabalho, redução de 1700 famílias foram

Gilberto Silvério
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Gilberto para prefeito
violadas no seu direito à
moradia, barbaramente
reprimidas para beneficiar o mega-especulador
e criminoso financeiro
Naji Nahas. O PSOL
denunciará a falsa
democracia dos ricos, a
corrupção dos poderosos
e o abandono a que
submetem a população
trabalhadora. O nosso
slogan “Nada é impossível de Mudar- PSOL 50governar para o povo
trabalhador” desmente a
falsa idéia de governar
para todos.Governaremos contrariando os
interesses dos ricos e
poderosos: revisando
todos os contratos,

Nancy para vice-prefeita

retornando aos cofres
públicos o dinheiro
desviado pela corrupção
e acionando a justiça
para por na cadeia
corruptos e corruptores;
faremos auditoria das
contas públicas; propomos o fim da privatização da saúde - a prefeitura é quem administrará
as verbas destinadas à
saúde e a municipalização do transporte público; vamos realizar
concurso público e
extinção dos cargos de
confiança - nenhuma
função comissionada nas
instituições municipais!
e, para isso mobilizaremos a população, incen-

tivando a formação da
câmara do povo para que
a população decida sobre
a vida da sua cidade;
plebiscito popular para
que a população opine
sobre o justo valor de
salário para os vereadores e sua vinculação ao
reajuste do salário
mínimo; fim do financiamento privado das
campanhas eleitorais.
Faremos campanhas
políticas para que o povo
trabalhador se apodere
das decisões políticas,
orçamentárias e de
investimento e tenha um
maior controle dos
poderes executivo e
legislativo.
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Candidato denuncia criminalização no Vale do Paraíba (SP)
Falamos com Wellington Cabral, dirigente
do Sindicato dos Químicos de São José e região e
da “Unidos pra Lutar”, e
candidato a Vereador do
Município, a respeito da
criminalização das lutas
no Vale do Paraíba, que
denunciou o seguinte:
“Na nossa região não
se respeita o estado de
direito nem os direitos
humanos quando se
trata da classe trabalhadora. No dia 04 de julho o

sindicalista Fabrício
Rodrigues, do Sindicato
dos Condutores de Sorocaba-SP foi detido e enviado para o presídio, por
participar da mobilização de motoristas e
cobradores. O atual prefeito (PSDB) e os “Barões
da catraca”, como são
conhecidos os empresários de ônibus, querem
acabar com o cobrador,
passando a dupla função
para os motoristas e para
isso tentam enfraquecer

a campanha salarial e
criminalizar dirigentes
sindicais. Enquanto
Demóstenes Torres apenas sofreu a cassação de
seu mandato de senador
e os mensaleiros estão
todos soltos, um trabalhador foi para o presídio
por ser solidário à luta de
sua categoria. Vários
Sindicatos já enviaram
sua moção pela liberdade
imediata do sindicalista.
Precisamos intensificar
a campanha, afinal lutar

por empregos e direitos
não é crime!”.
Enviar moções para:
Prefeitura de SJC:
gabinete@sjc.gov.br
Governo de SP:
galckmin@sp.gov.br
Presidente Dilma
Roussef:
sg@planalto.gov.br
Secretaria de Segurança
Pública de SP:
seguranca@sp.gov.br
Tribunal de justiça
gmsoares@tjsp.jus.br;

rodrigocapez@tjsp.jus.br
Cópia para
assesoria@quimicosjc.or
g.br

Cabral para vereador

JACAREÍ (SP)

O PSOL de cara própria!
A cidade de Jacareí é
uma das três cidades
mais industrializadas
do Vale do Paraíba,
conhecido como o novo
ABC paulista. Em
Jacareí estão instaladas
as duas maiores cervejarias do mundo, AmBev e
Heineken, químicas
como a Basf e do papel
como a Votorantim. Nas
três cidades o PSOL se
apresenta de cara
própria para levar uma
alternativa aos trabalhadores e à população
pobre destas cidades.
Entrevistamos a
professora Suzete

Chaffin, funcionária
pública aposentada e
professora da rede
estadual, candidata a
prefeita pelo PSOL de
Jacareí e João Rosa,
trabalhador químico e
dirigente sindical, como
vice.

onou rapidamente. O PT
prometeu governar
para os trabalhadores,
mas entrou na prefeitura e fez rápida aliança
com as grandes indústrias e empresas da
cidade. Prometeu que
acabaria com o pedágio
na Rodovia Dutra que
Combate: Qual a todo morador da cidade
situação da cidade paga para ir trabalhar,
hoje?
mas a trocou por uns
Suzete: A cidade de metros de asfalto para a
Jacareí ficou abandona- c i d a d e . P r o m e t e u
da por décadas, dirigida acabar com o monopólio
p o r c o r o n é i s c o m o da empresa de transporTelmo. Em 2000 o PT te (JTU) e ano a ano dá
ganhou a prefeitura com m a i s c o n c e s s õ e s e
grande expectativa da a u m e n t o d e t a r i f a .
população, mas decepciPrometeram
melhorar os
serviços
públicos e o
salário dos
servidores
municipais,
mas fizeram
o contrário,
nomearam
centenas de
“ c a r g o s
comissionados” com
salários de
até 8 mil
r e a i s ,
enquanto a
Suzete para prefeita e
maioria dos
João Rosa para vice

servidores de carreira
ganha mil reais ou
menos. Por causa disso,
saímos do PT, fundamos
o PSOL e estamos aqui
para fazer diferente.
Queremos transporte de
qualidade, queremos
atendimento médico
decente e não esperar
meses para uma consulta, que servidores
públicos e professores
sejam tratados como
gente e não como escravos.
Combate: Qual é o
tratamento da prefeitura com a indústria?
João Rosa: A prefeitura tem uma parceria
com os empresários e
trata os trabalhadores
com descaso quando não
como inimigos. Isentou
de impostos às grandes
empresas, cederam
terrenos e está prometendo tudo às empresas
chinesas que virão para
a cidade. Já em relação
aos trabalhadores, faz
vista grossa, por exemplo, na AmBev (Brahma) existe banco de
horas ilegal e houve um
acidente com morte por
negligencia da empresa,
mas a prefeitura nada

faz. Na greve de 3 dias
de 2011 usou a PM para
reprimir ilegalmente e
nada fez. As empresas,
de celulose, químicas e
do vidro contaminam o
rio e o ar, mas a prefeitura entrega uma praça
para “cuidar do problema do meio ambiente”!
Em um governo do
PSOL a fiscalização será
permanente, as multinacionais já sugaram o
sangue do nosso povo e
da nossa cidade, está na
hora de eles devolverem
um pouco do que levaram para suas matrizes,
exigimos pleno emprego, condições de trabalho, risco zero de acidentes e doenças e salário
digno.
Eleições: Mantenópolis (ES)

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

11

SINDICAL

Com muita luta, metalúrgicos de
Niterói arrancam CONQUISTAS
Jessé Luz
Unidos pra Lutar

A campanha salarial
2012 dos metalúrgicos de
Niterói foi bem diferente
das anteriores e ficará na
memória dos trabalhadores. Frente ao imobilismo
da direção do sindicato,
uma verdadeira rebelião
de base, encabeçada pelos
integrantes da Chapa 3,
garantiu uma forte greve
que paralisou todos os
estaleiros com massivas
passeatas e assembleias.
Essa poderosa mobilização passou por cima da
direção pelega do
Sindicato e foi a melhor
forma de evitar uma nova
traição.
A luta colocou a
público o descrédito da
direção que se juntou à
patronal para pedirem no
TRT a ilegalidade da
greve. O acordo que seria
assinado com a patronal,
8% de aumento e R$
160,00 de ticket alimentação, depois de uma
greve geral da categoria
que durou 16 dias, não
chegou a ser o que pretendiam os trabalhadores,
mas foi uma vitoria.
Primeiro porque tirou as
decisões das mãos da
direção burocrática
através das assembleias,
e segundo porque deixou
claro que para avançar
nas conquistas é necessá-

ria uma nova direção no
sindicato.
Isto se refletiu na
volta a fábrica.
Fortalecidos pela luta,
com o apoio dos companheiros da Chapa 3, os
trabalhadores sentiram
que era possível arrancar
um acordo superior. A
vanguarda foi o estaleiro
UTC, que parou por
dentro da fábrica e
arrancou um aumento de
10%, R$ 250,00 no Vale
Refeição e abono dos dias
parados na greve. Foi a
faísca que reacendeu a
chama da luta. A Chapa 3
publicou um boletim com
o exemplo desse triunfo e
a noticia se espalhou
entre os estaleiros. Era o
sinal que muitos aguardavam.
Os estaleiros Enaval e
STX pararam as atividades e exigiram também
uma nova negociação. A
patronal respondeu com
truculência. Numa total
violação às leis trabalhistas e com a intenção de
criminalizar a luta,
demitiram trabalhadores
“por justa causa”. Foram
36 na STX e 8 na Enaval,
incluindo vários membros
das CIPAS e integrantes
das chapas que participam do processo eleitoral
e gozavam de estabilidade, como os companheiros
Junior ou Alan, lideranças da Chapa 3 na STX e

Operários do estaleiro
STX em Assembleia

na Enaval. A resposta dos
trabalhadores foi à
altura. Longe de se
amedrontar, massificaram a paralisação exigindo, além de uma nova
negociação salarial, a
volta imediata dos
demitidos.
Desgastado, e procurando recuperar terreno,
desta vez o sindicato
apareceu nas portas dos
estaleiros para finalmente dar seu apoio e se
somar aos trabalhadores
e à Chapa 3 que, novamente, foram os protagonistas. Os patrões,
organizados no
SINAVAL, depois de três
dias de paralisações, que
ameaçavam se estender
chamou para negociar os
representantes das
chapas que irão disputar
o sindicato na próxima
eleição. O triunfo não foi o

mesmo da UTC, mas foi
maior que o do primeiro
acordo e garantiu pra
todas as fábricas: 9% de
aumento salarial e
R$210,00 no Vale
Alimentação além de
retirar a justa causa e
abrir um processo de
“demissão voluntária”.
Ainda que não alcançasse
os índices da UTC a luta
foi uma tremenda vitória!
Como muito bem falou
a companheira Lurdinha,
da Unidos Para Lutar, na
assembleia que aprovou
acordo, do estaleiro STX:
“Se o sindicato estivesse
desde o inicio ao lado dos
trabalhadores, poderíamos ter obtido um aumento ainda maior. Esta é
uma vitória exclusiva dos
trabalhadores que
lutaram”. No mesmo
sentido se manifestaram
os companheiros

Eleições: Niterói (RJ)

Eleições: Niterói (RJ)

Eleições: São Luís (MA)
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Panelinha da Unidos e
Paulinho da CSPConlutas, ressaltando
que “as próximas campanhas serão ainda mais
vitoriosas, pois a consciência de luta avançou e
teremos uma nova direção
para dirigir democraticamente as lutas que virão
para derrotar os patrões e
recuperar tudo o que eles
nos roubaram durante os
mais de 20 anos em que a
CUT dirigiu o Sindicato”.
Esta experiência
deixa um grande aprendizado: só com luta e
democracia é possível
avançar nas conquistas.
Para tanto é necessário
uma nova direção no
sindicato. Se depender da
vontade que demonstram
os trabalhadores, a
eleição que vem aí irá
confirmar a Chapa 3 como
essa nova direção.
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Eleições: Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL
VENEZUELA

CHIRINO PRESIDENTE
UMA CANDIDATURA DE ESQUERDA CONSEQUENTE
No processo eleitoral
de 07 de Outubro, além
de Chávez, do PSUV,
concorrem o empresário
Henrique Capriles, em
nome da Mesa de
Unidade Democrática
(MUD) da direita tradicional, e no campo da
esquerda classista o
dirigente sindical
marxista Orlando
Chirino, do Partido
Socialismo e Liberdade.

Quem ganha e
quem perde no
modelo
chavista?
É verdade que,
sobretudo no primeiro
período, Chávez manteve
uma relativa independência do imperialismo o
que lhe valeu a tentativa
de golpe de 2002, derrotado heroicamente pela
população. Mas, desde
2008 o governo Chávez
vem aplicando um plano
de ajuste que inclui o
aumento do IVA em 30%;
o congelamento dos
contratos coletivos, a
liberação dos preços da
maior parte dos alimentos e a desvalorização em
100% da moeda. De
acordo com o Instituto
Nacional de Estatística,
em 1998 –quando Chávez
assumiu - o conjunto da burguesia se
apropriou de 36,2%
da riqueza produzida contra 39,7%
que ficava em mãos
dos assalariados.
Em 2008, os
patrões passaram
a se apropriar de
48,8% enquanto
que os assalariados
ficaram com
apenas 32,8%.
Mas, também

aumentou o setor da
economia em mãos
privadas. De acordo com
o Banco Central da
Venezuela, em 1998 o
setor privado aportava
65% do PIB, enquanto
que o público produzia
34,8%. Em 2009, o setor
privado representou
70,9% do PIB enquanto
que o público se reduziu
para 29,1%. Ainda
considerando a compra
–a preços de mercado- de
empresas como Sidor,
CANTV ou Banco da
Venezuela, o real é que a
economia hoje é mais
privada.
Os Bancos, o comercio e o setor das telecomunicações são os que
mais se favoreceram no
governo Chávez. As
telecomunicações,
fortemente penetradas
pelas multinacionais, há
três anos que crescem de
forma ininterrupta; as
utilidades dos bancos
cresceram em 2011
92,3% em relação a 2010.
Também aumentou a
dependência da exportação de petróleo. Se em
1998, de cada 100
dólares que ingressavam
no país por exportações,
68 eram do petróleo, hoje
chegam a 96. Mais de 70
% dos alimentos são
importados. A dívida

externa pública aumentou em 169% durante os
13 anos de governo
chavista, enquanto que o
salário mínimo representa menos da metade
da cesta básica.
Cinquenta por cento da
população venezuelana
se debate entre o desemprego, o trabalho informal e o trabalho precário. Esta é a realidade do
mal chamado “socialismo do século XXI”.
Os discursos do
presidente, contra o
“império”, não podem
esconder que pactuou
com as multinacionais
do petróleo através das
empresas mistas como a
Chevron, Total, Repsol
Petrobras e empresas
russas, norueguesas e
chinesas. E ainda que se
autotitule como um
governo de esquerda,
não apoiou as revoluções
dos povos árabes, sendo
um defensor de ditadores genocidas como
Kadafi da Líbia ou Assad
da Síria, e os qualifica
c o m o
“ a n t i imperialistas”. Na
mesma linha, entregou
ao assassino governo
colombiano de J.M.
Santos o lutador Perez
Becerra provocando o
repúdio generalizado de
amplos setores da

esquerda mundial.
Estes fatos, somados
a uma agressiva política
antissindical levaram,
não só a um acirramento
dos conflitos trabalhistas, como à decepção de
importantes setores da
própria base chavista.

Uma
alternativa que
retoma o
processo
revolucionário
que abriu o
“Caracazo”
Obviamente,
Capriles e a MUD, que
representam a velha
burguesa abertamente
pró-ianque, não são
nenhuma saída, mas
uma volta ao passado
que nenhum trabalhador quer.
Por isso a candidatura de Orlando Chirino
defende que o petróleo
seja 100% estatal, para
aplicar esses recursos
na reforma agrária, o
desenvolvimento de
uma agroindústria
estatal controlada pelos
trabalhadores que
supere a dependência
das importações massivas de alimentos; para
recuperar as empresas

de ferro e alumínio na
Guiana, que poderiam
resolver as necessidades do país além de
desenvolver produtos
acabados para exportar.
Assim, seria possível
garantir um salário
mínimo igual à cesta
básica e reduzir a
jornada de trabalho a 6
horas diárias. A eliminação dos acordos
contra a dupla tributação que permitem às
transnacionais evadir
17 bilhões de dólares de
impostos ao ano é parte
de suas propostas junto
ao desconhecimento da
dívida externa, de
origem fraudulenta e
mecanismo de exploração e dominação econômica e política do imperialismo. O voto em
Orlando Chirino significa votar para evitar que
se frustre o processo
revolucionário aberto
com o “Caracazo” e as
aspirações de mudanças
que milhões acreditaram que Chávez possibilitaria, além de fortalecer a construção de uma
verdadeira alternativa
socialista, com democracia operária, sem
empresários, multinacionais nem burocratas
sindicais.
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INTERNACIONAL

IV Congresso da UIT-CI debate
necessidade de unir revolucionários
Izquierda Socialista
Correspondência Internacional

A UIT (Unidade
Internacional dos
Trabalhadores) realizou
seu IV Congresso
Mundial em São José dos
Campos, São Paulo,
durante os dias 24, 25,26
e 27 de junho. Delegados
das diferentes seções e
convidados de outras
correntes políticas
desenvolveram um
importante debate e
encaminharam resoluções e campanhas
políticas orientadas a
apoiar a luta dos trabalhadores e a continuar
pregando pela unidade
dos revolucionários.
Os militantes da CST
(Corrente Socialista dos
Trabalhadores, corrente
interna do PSOL) foram
os anfitriões do evento.
Os partidos e agrupamentos realizaram
previamente conferências e reuniões para
debater as Teses
Mundiais e o Balanço de
atividades e orientação.
Debateu-se também a
situação política de
Venezuela, Brasil,
Bolívia, Cuba, entre
outros.
Estiveram presentes
entre delegados e convidados: os companheiros
Orlando Chirino e José
Bodas da Venezuela;
Carlos Barrera (ex.
dirigente da Fejuve de El
Alto), de La Protesta e
Eliseo Mamani,
Secretário Executivo da
Federação Professores
R u r a i s d e L a
Paz/Bolívia; do Brasil,
Babá da CST y vários
dirigentes sindicais
entre os quais Pedro
Rosa, Neide Solimões e
Wellington Cabral. O
MST do Chile se reintegrou como seção nacional. Participou também
uma delegação do KRD
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da Alemanha, como
organização simpatizante. Participaram
como convidados:
Joseph Luís de Alcázar
( L u c h a
Internacionalista, do
Estado Espanhol) e
Atakan Ciftci (Frente
Obrero da Turquia) que
conformam o Comitê de
Enlace Internacional
(CEI) e Enrique Gómez,
do POS de México.

Crise
capitalista e as
lutas operárias
e populares
Ao longo do debate
houve coincidência em
afirmar que assistimos
à maior crise capitalista mundial, que o
imperialismo padece de
uma crise de dominação econômica, política
e militar e que as lutas
dos trabalhadores,
jovens, desempregados,
camponeses e demais
setores populares
percorrem todos os
continentes. Destacouse que o centro das
lutas se localiza na
Europa e no norte de
África a partir da
revolução árabe. Na
América Latina também se manifestam as
consequências da crise
e da luta dos povos.
Na Tunísia, no Egito
e na Líbia caíram brutais ditaduras próimperialistas. Na Síria o
povo está resistindo à
feroz ditadura de
ASSAD. Na Europa se
sucedem mobilizações e
greves gerais (9 na
França, 18 na Grécia).
Nas eleições prima o
“voto castigo” contra os
governos de turno, em
alguns casos ocorre um
giro à esquerda, a
exemplo do acontecido
na Grécia. Presenciamos
um enfrentamento para
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que a crise seja paga por
quem a provocou: as
multinacionais, banqueiros e capitalistas, e não
os trabalhadores.
Na América Latina
se constatou que os
governos que surgiram
há anos atrás se mostrando como “progressistas” (Lula-Dilma,
Cristina Kirchner) ou
“de esquerda” (Chávez,
Evo Morales, Correa,
Humala, Mujica),
apesar do seu discurso,
jogaram a crise mundial
nas costas dos povos.
Aplicaram planos

econômicos beneficiando as multinacionais e
criminalizaram os
movimentos sociais.
Estas medidas empurraram os trabalhadores
e demais setores populares a enfrenta-los
decididamente. Estas
lutas estão sendo encabeçadas por uma vanguarda radicalizada,
que representa o alicerce para continuar
avançando na construção de uma nova direção
sindical e política dos
trabalhadores.

Unidade dos
que lutam e dos
revolucionários
Frente a esta situação é fundamental
continuar promovendo a
mais ampla unidade de
ação para enfrentar os
planos de ajuste, unificar a oposição das
categorias contra a
burocracia sindical e
pregar pela construção
de partidos e correntes
de esquerda revolucionárias. É decisivo construir
iniciativas e campanhas
políticas comuns.

INTERNACIONAL
Avaliou-se vitoriosa
a campanha impulsionada junto aos companheiros do CEI em apoio ao
povo da Síria e se considerou a necessidade de
realizar outra campanha
em apoio aos povos que
lutam contra a União
Europeia, especialmente
na Grécia. Foi unânime a
decisão de apoiar a
candidatura operária e
socialista de Orlando
Chirino nas eleições
presidenciais de outubro
na Venezuela, através de

um compromisso político
e militante.
Constataram-se
importantes coincidências políticas com as
organizações convidadas. Acordou-se efetivar
campanhas comuns e
continuar o processo de
aproximação entre as
organizações no intuito
de avançar na perspectiva da reconstrução da IV
Internacional, combatendo tanto o oportunismo quanto o sectarismo.
Entretanto continuarão

debatendo-se as diferentes opiniões sobre a
situação mundial em um
marco de lealdade
revolucionária. A UIT foi
convidada para participar na Conferência dos
companheiros do CEI a
realizar-se em Istambul
em outubro deste ano.
Continuarão também se aprofundando as
relações com os companheiros do POS do
México e outros dirigentes com quem estamos
construindo o agrupa-

Declarações de
dirigentes da UIT
e convidados
Orlando Chirino
(PSL - Venezuela) “Os trabalhadores do mundo
todo vivemos os mesmos problemas: salários de
fome, criminalização dos movimentos e entrega
de nossas riquezas. Por isso se está lutando com
tanta força. Na Venezuela, no ano passado,
houve 5.338 conflitos registrados. O processo
eleitoral que acontecerá no meu país vai transcender as fronteiras.
Minha candidatura operária é classista e a serviço de uma saída
revolucionária, enfrentará a direita e ao chavismo. Se contrapõe ao
falso socialismo do século XXI pregoado pelo Chávez”.

Jose Luis

(Estado Espanhol)
Luta Internacionalista

“Neste congresso temos dado um passo à frente.
As discussões foram fluidas, com vontade de
escutar, de compreender as diferentes posições,
conscientes que um debate sadio possibilita o
enriquecimento mutuo”.
“Saímos deste Congresso com uma valorização
muito positiva, parabenizamos à UIT-CI pelo congresso e pelo esforço
que realiza para recuperar as bases principistas do trotskismo, para
construir o partido internacional ao calor da luta dos trabalhadores”.

Eliseo Mamani
(Bolivia - Secretario Ejecutivo Federación de
Maestros Rurales, La Paz) “Esta reunião serviu
muito. As Teses nos ajudam a orientar nossa
militância. É correto definir que temos que enfrentar os governos denominados do Socialismo do
século XXI, porque fracassaram Nosso compromisso é continuar trabalhando conjuntamente e agradecemos muito o
apoio que recebemos, nas lutas dos professores, nas eleições e na
necessidade de construir um instrumento politico revolucionário entre
todos os setores que sofremos a opressão do sistema atual”.

mento La Protesta na
Bolívia.
A UIT concluiu que
tem que prosseguir
levantando as bandeiras
da revolução socialista
que Nahuel Moreno
legou, para liberar a
humanidade das mazelas do capitalismo
imperialista e começar a
construir o socialismo
com total democracia
operária, onde sejam os
trabalhadores e os
setores populares os que
governem. Esta mensa-

gem foi sintetizada pelo
dirigente Miguel Sorans
na saudação final ao
Congresso: “nos propusemos avançar na
discussão sobre a situação mundial, nas tarefas
que temos pela frente e
na aproximação de
acordos com outras
organizações, e conseguimos: tarefa cumprida”. Logo depois das
saudações das organizações convidadas se
cantou com entusiasmo
a Internacional.

Atakan Ciftci
(Frente Obrero-Turquía-CEI)
“Em nome do Comitê de Enlace Internacional (CEI)
saúdo este IV Congresso da UIT-CI. Nós procedemos da LIT, rompemos por diferenças políticas e de
concepção de como construir uma internacional
e seus partidos. A relação com a UIT-CI se estabeleceu pelos acordos que temos em relação ao
chavismo e a revolução do Norte da África e
Médio Oriente, e intervimos nestes processos
conjuntamente. Queremos aprofundar a relação
com a UIT-CI porque a tarefa de reconstruir a IV internacional está mais

Enrique Gómez
(México - POS - Partido Obrero Socialista)
Estamos gratos pelo convite ao Congresso. Unenos uma base sólida, um programa, uma metodologia e tradição comum que é o Morenismo.
Considero que a UIT-CI, tanto na sua política como
na construção dos partidos, é hoje a organização internacional mais
dinâmica. Que o Congresso sirva para a reconstrução da IV
Internacional! Viva o Morenismo! ¡Viva a UIT-CI!

Oscar Manke
(Chile - MST) “Para nós a participação neste
Congresso é um grande passo à frente, fortalece
nossa intervenção cotidiana nas lutas que estamos
participando ativamente. Estávamos trabalhando
com o MST argentino, com quem tivemos diferenças na proposta de “reagrupamento” que
propiciaram a nível internacional. Agora, com nossa integração a UITCI, voltamos a retomar as verdadeiras bandeiras do Morenismo, que são
as da reconstrução da IV Internacional”.

Kathrin

(Alemanha)

“Nosso grupo resolveu ser simpatizante da UIT-CI,
pelo qual estamos muito felizes. Estamos intervindo
na realidade europeia, de crise, lutas e avanços
da esquerda. Agora com as relações com os
companheiros da LUI do estado espanhol e da
Turquia estamos em condições de fazer um
trabalho mancomunado na Europa”.
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INTERNACIONAL

Frente à destituição de
Fernando Lugo no Paraguai
Miguel Lamas
Correspondência Internacional

O ex-presidente
paraguaio foi destituído
por um processo sumaríssimo e substituído
pelo seu vice-presidente,
Federico Franco, do
Partido Liberal. O que
foi que aconteceu? Houve
um golpe de Estado próimperialista? Qual é a
saída para o povo paraguaio?
Rejeitamos categoricamente a decisão do
Parlamento paraguaio
de destituir Lugo. Este
parlamento oligárquico,
defensor dos latifundiários, não tem legitimidade para destituir um
presidente eleito pela
população.
Lugo chegou à
presidência derrotando
eleitoralmente o reacionário regime do Partido
Colorado que, com mão
de ferro se manteve no
poder durante mais de
meio século. Federico
Franco, quem agora o
destituiu, era seu vice.
O pretexto para
destituí-lo foi o massacre
de Curuguaty, onde
foram assassinados dez

camponeses e morreram
sete policiais que tinha
ido para reprimi-los por
ordens do presidente
Lugo. Mas, mostrando
seu caráter ultrarreacionário, o Parlamento não
o destituiu pelo massacre, mas por ser culpado
de “incentivar” ocupações de terra.

Lugo também
burlou a
democracia
Esta acusação se
baseia no discurso duplo
de Lugo, que venceu as
eleições prometendo
reforma agrária em um
país onde 85% das terras
estão em mãos de 2% de
latifundiários, entre eles
os “brasiguaios”, brasileiros instalados no
Paraguai, dedicados à
produção da soja.
Lugo nunca cumpriu
sua promessa. Somente
recebia, de tanto em
tanto, aos camponeses
sem terra renovando
suas promessas de lhes
entregar terras em um
futuro incerto. Mas
quando eles as ocupavam, cansados de esperar, Lugo ordenava
reprimi-los.

Este jogo
perverso culminou
no massacre de
Ex-presidente
Curuguaty. Depois
Lugo destituído
do massacre, a
sumariamente
reação de Lugo foi
pelo parlamento
duplamente
repudiável.
Parabenizou os
policiais, enviou o
exército e nomeou
um novo ministro
do Interior, Rubén
Candía Amarilla,
um dirigente
colorado exfuncionário da
ditadura de
Stroessner, procurando assim se
aliar com o setor
mais de direita do
partido colorado.
P o r i s s o , p a r e c e luta do povo paraguaio
bastante falso o barulho c o n t r a e s t e “ n o v o ”
dos governos da Unasul governo baseado no
alegando defender “a engano, na fraude e na
d e m o c r a c i a ” n o repressão. Por isso é
Paraguai. Pois, não necessário lutar para
somente o Congresso a que seja convocada uma
burlou, como também o imediata Assembleia
Constituinte, Livre e
próprio Lugo.
Soberana, para que
sejam os trabalhadores e
Fora Franco
o povo paraguaio que
e seu
decidam quem deve
governar e como resolver
Parlamento de
os graves e urgentes
latifundiários!
problemas sociais. Que
É necessário apoiar a sejam castigados os

assassinos de camponeses; que seja realizada
uma verdadeira reforma
agrária, que sejam
tomadas medidas de
fundo para acabar com a
miséria. Os trabalhadores, os camponeses e
demais setores deverão
continuar lutando
contra seus governos e
regimes corruptos, para
impor suas próprias
demandas e seu próprio
governo, único que
conseguirá as mudanças
que o povo precisa.

Voltam os golpes de direita na América Latina?
Os chamados governos “progressistas” da
América Latina surgidos
após as revoltas populares terem expulsado os
velhos governos neoliberais, nada mudaram
substancialmente,
apesar de suas grandes
promessas.
Frente a cada problema econômico, convulsão política ou luta
popular, alegam que se
pretende “desestabilizálos” e que se aproxima
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um golpe da direita próianque, acusando de
“direita” todos os que
lutam.
Chávez na Venezuela
chama de “agentes da
Cia” aos que impulsionam as lutas operárias
enquanto apoia ditadores como Assad na Síria,
ou antes, Kadafi.
Evo Morales grita
“golpe!” frente à Marcha
Indígena em defesa do
Tipnis ou frente à greve
dos policiais contra os
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salários de miséria.
No ano passado, foi
Correa no Equador que
acusou de “golpistas” a
reação dos policiais
contra sua política de
ajuste.
Cristina Kirchner
fala em “desestabilização” frente à paralisação
e marcha da CGT.
Mas não se trata de
golpe da direita. Se a
direita continua existindo é porque estes governos nem a combatem de

forma correta, e nem a
expropriam.
O que existe é uma
utilização hipócrita do
discurso “antiimperialista” ou do
“socialismo do século
XXI” para encobrir a
entrega descarada aos
banqueiros e às multinacionais, abrindo seus
países às empresas
imperialistas, seja no
petróleo, na exploração
mineira ou no agronegócio e, pagando pontual-

mente as dívidas ao
sistema financeiro,
enquanto condenam a
todos aqueles que lutam,
e acusam eles de fazer “o
jogo da direita”.
Paradoxalmente, no
Paraguai, o próprio Lugo
não fala em golpe. Acaba
de afirmar que o novo
presidente, Franco,
“poderia ser o líder que
possa devolver a paz e a
tranquilidade a este
país”. (Clarín, 1/06/12).

