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EDITORIAL

Fortalecer o PSOL classista,
combativo e militante!
A presente edição do
Combate Socialista está
voltada, em grande medida, para análise do resultado do último processo
eleitoral. O PT tenta aparecer como o grande vencedor, sobretudo após o
resultado de São Paulo
com a vitória de Haddad.
Do mesmo modo, apresentam os resultados da
“base aliada” como se fossem vitórias de Dilma. É
certo que o PT foi o partido mais votado do país,
com quase 18 milhões de
votos e também cresceu
um pouco em número de

prefeituras e vereadores.
Mas será que o governo
federal, o PT e Lula se
fortaleceram com a eleição? Será que as direções
governistas no movimento de massas estão
mais fortes após o resultado eleitoral? Para responder essas questões
nos apoiamos nas conclusões da última reunião da Coordenação
Nacional da CST, realizada nos dias 20 e 21 de
outubro.
O resultado das eleições indica que o conjunto dos partidos, incluin-

do o PT, são cada vez
mais parecidos.
Defendem a mesma política econômica neoliberal e privatista, realizando os mesmos acordos
fisiológicos e coligações
balizadas por cargos e
dinheiro. Situação que
abre um espaço maior
para uma política de esquerda e para a construção do PSOL como se
mostrou no Rio,
Fortaleza, Porto Alegre,
Natal, Niterói, Itaocara,
e muitas outras cidades.
Por isso foi tão nociva
a política aplicada pela

Dissidência da APS em
Belém e Macapá. O apoio
de Lula sinalizou aos demais setores burgueses
que podiam desembarcar no PSOL de mala e
cuia para governar junto
ao PSOL. O intuito é um
só: domesticar nosso partido. Por isso a batalha
da ala esquerda do PSOL
é tão importante, para
garantir o caráter socialista do nosso partido,
derrotando a política e os
dirigentes que pretendem liquidar o caráter
independente e de classe
do PSOL.

A CST-PSOL deve se
ligar aos setores sociais
que estão em luta e as
novas gerações que recentemente se incorporaram ao processo produtivo e ao serviço público. O central é se postular como alternativa política, reforçando a necessidade da filiação ao
Partido, fortalecendo a
ala classista e combativa
do PSOL.

PT MALUFOU PARA
VENCER SÃO PAULO
Coordenação Nacional
CST-PSOL

Sem dúvida a vitória
de Haddad em São Paulo
é um triunfo de Lula, por
eleger um candidato completamente desconhecido na mais importante
cidade do país, derrotando o PSDB no principal
bastião do tucanato paulista. Mas teve alto custo
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político. Em 2000, na
última vitória do PT na
capital, Marta Suplicy
derrotou Paulo Maluf,
numa eleição polarizada
contra um dos maiores
inimigos da esquerda
paulista. Hoje Maluf,
bandido procurado pela
Interpol, é um dos apoiadores mais entusiastas
de Haddad. O aperto de
mão para selar esse acor-
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do escandalizou eleitores
do PT por todo país e
desgastou Lula.
Ao juntar-se com o
pior da velha política foi
difícil identificar
Haddad como o “novo”.
Além disso, o exministro da Educação
sofria o desgaste da
greve das universidades
federais, visto que acabava de sair do MEC, e
patinava nas pesquisas.
Para levantar Haddad,
três ministérios (Cidades, Pesca e Cultura)
foram loteados. O primeiro para selar o acordo
com o PP. O segundo
para que o PRB de
Crivela e a Igreja
Universal entrassem na
coligação, o que não deu
certo, visto que
Russomano saiu candidato e no segundo turno
não apoiou Haddad. O
terceiro para Marta
entrar na campanha.
Por fim se costurou o
acordo com o PMDB. O
que envolve mais minis-

térios de Dilma e uma
pasta privilegiada no
futuro secretariado municipal.
O vale-tudo eleitoral
de Lula não parou por aí.
O ex-presidente renegou
o PT de Campina Grande
por conta dos acordos
com o PP: gravou programa para a irmã do ministro das cidades
Aguinaldo Ribeiro, contrariando o PT local. No
segundo turno, em troca
do apoio do PDT nacional, gravou programa
para Roberto Góes do

PDT no Amapá, um dos
presos pela operação
“Mãos Limpas” da
Polícia Federal. Mesmo
assim, não impediu que
Paulinho seguisse com
Serra. Há ainda um indício de que Lula selou um
acordo com a Dissidência
da APS/PSOL: em troca
do apoio da Dissidência
para o PT em São Paulo,
Campinas e Rio Branco,
declarou voto em
Edmilson do PSOL em
Belém.
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CONJUNTURA

Greves e mensalão abalam
o PT de LULA e DILMA
Coordenação Nacional
CST-PSOL

A

eleição ocorreu
em meio a maior
g r e v e d o s
servidores públicos dos
últimos 20 anos. De fato,
o ano eleitoral só
começou após o desmonte da greve no final de
agosto. Enquanto a luta
de classes estava em seu
auge, ninguém
conseguiu impor sua
agenda: nem Lula e
Dilma, ou PT e a CUT.
Por outro lado, o
julgamento do mensalão
introduziu na pauta
política do país o tema
do financiamento de
campanha e da compra
de votos. Lembrando
que Lula tentou, sem
sucesso, chantagear
Gilmar Mendes para
evitar o julgamento.
Assim, produziu-se a
primeira eleição desde
1989 onde o PT não foi o
protagonista fundamental da disputa. Lula
chegou a declarar em
São Paulo que foi “a
eleição mais difícil que
já disputou na vida”.
Assistimos, portanto,
uma eleição completamente diferente de 2008
e 2010, época em que
havia mais unidade da
chamada “base aliada”,
quando o peso de Lula

era maior e havia mais
controle do movimento
de massas por parte do
PT, da CUT e da UNE.

Instabilidade
no governo
Dilma
A vitória em São
Paulo dá fôlego ao
partido, mas não anula o
péssimo resultado em
outras cidades. O PT
praticamente desapareceu de Porto Alegre,
cidade símbolo do
Fórum Social Mundial.
O mesmo ocorreu em

José Dirceu, condenado pelo STF
no julgamento do mensalão

Belém, onde a esquerda
petista governou e nessa
eleição o PT obteve 3%
dos votos. Em São
Paulo, a derrota de
Diadema, após 30 anos
de governo petista, é
outro exemplo.
É importante
perceber que os votos do
PT não se concentram
nas capitais, onde em
geral, o PT sai derrotado
ou sem nenhuma força,
como Belo Horizonte,
Rio ou Recife. Onde
governava, o PT só
reelegeu no primeiro
turno em Goiânia.
Disputou segundo turno
em 6 capitais e perdeu
em 3 (Fortaleza,
Salvador, Cuiabá). Não
podemos esquecer ainda
a derrota de Lula e
Dilma em Manaus, no
caso apoiando o PC do B.
Outro dado relevante é
que nas grandes
cidades, aquelas acima
de 150 mil eleitores, o
PT diminuiu. Só elegeu
21 prefeitos dos 35 que
possuía. Esteve na
disputa de 22 dessas
cidades, e só venceu 8. A

ampla maioria das 635
prefeituras do PT está
localizada em cidade de
até 10 mil eleitores (298)
ou até 50 mil eleitores
(264).
As vitórias dos
“partidos aliados” que o
PT reivindica com suas,
em alguns casos
escondem derrotas do
próprio PT, como as
vitórias do PSB. O PT
amargou as vitórias do
PSB em Recife e Belo
Horizonte, nesta última
além do apoio de Lula
houve a atuação de
Dilma. E ainda perdeu
para o PSB em
Fortaleza e Campinas.
O PSB totalizou
quase 9 milhões de
votos, mantendo a
dinâmica ascendente de
2010, credenciando-se
como uma das principais forças políticas para a
disputa de 2014. Um de
seus problemas é seu
baixo desempenho, nas
capitais dos estados
onde possui governadores. Foi fraco em
Teresina, João Pessoa,
Macapá e Vila Velha.

O fato é que as
eleições mostraram que
nas maiores cidades um
amplo setor do eleitorado buscou outros
partidos, para não votar
no PT. Em Salvador,
após a brutal repressão
à greve militar no início
do ano, o DEM venceu o
segundo turno. Esse
processo é o que ajuda a
explicar uma maior
desagregação do campo
governista, estimulando que mais partidos
lancem seus candidatos.
Lula destruiu o PT
para seguir governando,
intervindo em diretórios, apoiando antigos
adversários e desrespeitando sua própria base.
Por essa via foi se
tornando refém do
PMDB e agora do PSB.
O governo Dilma,
portanto, sai pior do que
entrou na disputa. A
crise econômica, a luta
de classes, as divisões e
atritos na base aliada,
as disputas no interior
do bloco governista, são
graves problema a ser
administrados.
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ELEIÇÕES

Desgaste do PT aumenta
espaço à ESQUERDA
Coordenação Nacional
CST-PSOL

O PT consolida a
mudança de base
social, se transferindo
dos grandes centros
urbanos e dos setores
organizados da classe
para as cidades do
interior e os setores
mais desorganizados
do povo. O PT é
definitivamente um
partido da ordem e já
não gera expectativas
pela esquerda. Já não
há o voto de “radical”
dos anos 1980 e 1990 ou
da “mudança” do início
de 2000. Hoje os que
votam no PT escolhem
o “mal menor” ou
agradecem o “bolsa
família”,
sem
confusões quanto ao
conteúdo de classe
dessas propostas.
Consolida-se definitiv a m e n t e u m a
v e r d a d e i r a
“PMDBizição” do PT.
Cada vez mais o PT se
assemelha ao PMDB. O
PMDB burguês de
berço, como herdeiro da
oposição legal à ditadura canalizando o desejo
de “mudança” nas
primeiras eleições após
a abertura política,
convertendo-se em
seguida num covil de
bandidos. O PT
operário e classista no
início, hoje uma
máquina eleitoral,
dominada por burocratas sindicais que se
transformaram em
novos ricos, governando para a classe
dominante.
Em meio a esse

4

processo, cada vez mais
os partidos se tornam
iguais. Não apresentam diferenças programáticas ou políticas.
Competem entre si
para ver quem é o
melhor “síndico”, quem
é o gestor mais “responsável” para administrar a cidade.
Diante do declínio
da influência política
da direção histórica do
movimento de massas,
surge um espaço
tremendo para
construir uma alternativa de direção política
e sindical para amplos
setores desse
movimento. E ao não
existir uma alternativa
de esquerda nacional
que ocupe todo o vácuo
existente, o que há é
uma generalização do
“voto castigo”,
rechaçando quem
estava à frente do
governo de plantão. As
massas querem “dar o
troco” e derrotar quem
está no poder e para
isso votam na oposição
ou em partidos
alternativos. Em São
Paulo, esse processo
produziu um fenômeno
de protesto: as
abstenções (19,99%),
voto nulos (7,26%) e
brancos (4,43%), são
uma das maiores
“forças políticas da
cidade” no segundo
turno. Somadas
chegam a 31,68% do
eleitorado, superando
os votos individuais de
Serra (30,75%) e
Haddad (28,98%) no
primeiro turno. É o
“voto castigo” que está
na raiz de uma

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

Babá e Marcelo Freixo em ato de servidores públicos em greve
Valente, aliou-se ao
governo Dilma e ao PT
(Edmilson) e ao DEMPSDB (Clécio) gerando
uma forte rebelião no
partido. Rumo
condenado pela
PSOL começou a maioria das tendências
brilhar... mas há do diretório nacional.
As alianças com
quem pretenda
setores burgueses
nos domesticar
mostram que os
Assistimos o cres- partidos da ordem
cimento da votação da atuam para evitar que
esquerda em várias surja uma verdadeira
cidades, processo cana- alternativa de esquerlizado pelo PSOL. O da.
partido jogou um
No Rio, ao contrápapel protagonista em rio, o PSOL se afirma
grandes cidades como como alternativa real
o Rio, Fortaleza e sem rebaixar sua linha
Belém. Além disso, política. A campanha
conseguiu eleger par- de Marcelo Freixo,
lamentares em várias entre outros aspectos,
capitais e cidades mé- questionou toda a
dias além de obter seu lógica que transforma a
primeiro prefeito em capital numa CidadeItaocara-RJ.
Empresa por conta dos
E m B e l é m e negócios da Copa e das
Macapá, a tendência de Olimpíadas, negandoR a n d o l f e e I v a n se a transformar o
pulverização do poder
pelos vários partidos
nas prefeituras do país.
O positivo é que não há
nenhum grande
partido vencedor.

PSOL num partido “de
negócios”. Foi uma
campanha militante,
sem financiamento
privado. Uma verdadeira primavera carioca
que lembrou os processos que estão em curso
em outros continentes,
com ampla participação da juventude. Em
Itaocara-RJ, o PSOL
elegeu seu primeiro
prefeito, sem alianças
com partidos governistas ou da oposição de
direita e sem negociatas com legendas de
aluguel, baseado na
mobilização popular.
Sendo que, Gelsimar
Gonzaga, já anunciou
que vai reduzir seu
próprio salário, eleger o
secretário de educação
consultando os
trabalhadores do setor
e dirigir a prefeitura
sob as ordens de
conselhos populares.

DEBATE

VALE-TUDO ELEITORAL
E DESGASTE POLÍTICO
Diego Vitelo
Diretório - PSOL Porto Alegre

O PCdoB aprofundou
seu curso à direita nas
eleições 2012. Apesar do
aumento no número
absoluto de votos e o
número de vereadores, o
partido sai enfraquecido
politicamente deixando
de aparecer como
alternativa para
milhares de trabalhadores e jovens que
buscavam um voto pela
esquerda nestas
eleições. Quanto às
prefeituras, reelegeram
Renildo Calheiros em
Olinda-PE, em
Contagem-MG Carlin
Moura venceu e ainda
elegeram prefeitos em
Jundiaí-SP e Belford
Roxo-RJ. Porém, em
Porto Alegre-RS, onde
foi a grande aposta
nacional do PCdoB em
dirigir uma grande
capital, Manuela
D'Ávila amargou não
conseguir ir ao segundo
turno. Enquanto isso, no
Rio de Janeiro, onde se
gestou o principal
fenômeno de esquerda
em todo país com a
candidatura de Freixo, o
partido ficou de fora e
apoiou o PMDB de
Sarney.
O período anterior ao
processo eleitoral de
2012 também foi
fundamental para
desmascarar o verdadeiro caráter deste partido.
O escândalo que
derrubou o ex-ministro
dos Esportes Orlando
Silva, onde ficou
comprovado desvio de
verbas do ministério
para ONGs ligadas ao
“PCdoBolso”, e as
mudanças no Código
Florestal, onde Aldo

Manuela D’Àvila com seus aliados da direita tradicional em Porto Alegre
Rebelo esteve com a
bancada ruralista para
absolver os empresários
desmatadores, mostraram para diversos
setores sociais os
verdadeiros interesses
políticos deste partido.

A juventude do
PCdoB (UJS)
por fora da
Primavera
Carioca
O Rio de Janeiro
viveu uma eleição
emocionante para a
classe trabalhadora em
luta e a juventude que
busca uma alternativa
coletiva para o futuro.
Esta juventude
promoveu, junto com
Freixo e o PSOL, um
grande fenômeno onde
milhares tomaram as
ruas, as plenárias e
comícios voltando a
acreditar na política
como meio de transformar a realidade em que
vivemos. Enquanto este
amplo setor, encabeçado
por jovens, aderiam

espontaneamente à
campanha do PSOL, o
PCdoB esteve na
coligação de Eduardo
Paes (PMDB), junto com
mais 19 partidos que
lotearam os cargos da
prefeitura. Representou
apenas mais um partido
fisiológico, que em troca
de cargos faz suas
alianças políticas. Na
eleição proporcional
saíram sem nenhum
candidato eleito e
configuraram no Rio de
Janeiro a sua maior
derrota política no país.

A Derrota em
Porto Alegre
Na capital do Fórum
Social Mundial, o PCdoB
apresentou a candidatura de Manuela D'Ávila,
grande aposta nacional
do partido, e tentou se
apresentar como
representante da “nova
política” na cidade.
Porém, seus aliados
eram os mais identificados com a velha política.
Seu vice foi Nelcir
Tessaro (PSD), ícone da

direita tradicional na
cidade que
ficou
conhecido por abafar
uma tentativa de CPI
para investigar R$10 mi
que foram roubados da
saúde de Porto Alegre.
Outra cabo eleitoral
“ilustre” do PCdoB, foi
Ana Amélia Lemos,
senadora do PP vinculada com os latifundiários
gaúchos e à grande
mídia local. Com estes
aliados, fizeram uma
campanha “mais do
mesmo”, com centenas
de cabos eleitorais pagos
espalhados pela cidade e
financiada por grandes
empreiteiras como a
OAS. Próximo ao dia 07
de outubro, Manuela
despencou nas pesquisas, sobretudo entre o
eleitorado entre 16 a 24
anos, mostrando que um
grande setor da juventude se decepcionou com a
campanha do PCdoB.
Sua candidata começou
as pesquisas com 38% e
terminou com 17% dos
votos evidenciando uma
derrota eleitoral acachapante.

Aproveitar o
desgaste político
do PCdoB e
fortalecer a
oposição de
esquerda da UNE
As posições eleitorais do
PCdoB estão expressas
na direção majoritária
da UNE. A paralisia da
entidade frente à grande
greve das universidades
que atravessou o
processo eleitoral e ao
julgamento do mensalão, mostra a necessidade da juventude em
construir uma nova
direção que parta das
lutas políticas e sociais
que ocorrem pelo país.
Os jovens combativos da
greve das universidades
e da primavera carioca
tem agora a oportunidade de disputar cada
Grêmio estudantil, DA,
CA, DCE para colocá-los
a serviço dos interesses
dos estudantes, além de
preparar uma forte
intervenção da oposição
de esquerda no CONEB
e Congresso Nacional da
UNE em 2013.
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CONJUNTURA
BELÉM

Presidente DILMA como ela é
Nancy Galvão
Diretório Nacional PSOL

N

as eleições de
2010, setores
da esquerda
justificaram o voto em
Dilma, argumentando que “não privatizaria, nem criminalizaria”. No entanto, as
medidas adotadas para enfrentar a crise da
economia, e as recentes eleições, foram um
verdadeiro teste para
mostrar o real compromisso da presidente Dilma e seus métodos petistas de governar favorecendo o
grande capital, além
do fisiologismo.
Nas sucessivas
quedas de ministros,
não faltou quem afirmasse que isso era
obra da “faxina” da
presidente, que revelava um caráter incorruptível não propenso
a negociatas, diferenciando-a do expresidente Lula. Essa
defesa escondia que todos os ministros que
caíram, foram após denúncias da imprensa,
não por iniciativa política da presidente.
Além de que todos os
partidos envolvidos
nos esquemas permaneceram na base do governo e premiados
com novos cargos.
Na eleição em São
Paulo, caiu outra máscara da presidente, pois realizou o maior toma-lá-dá-cá, loteando
ministérios e cargos
para conseguir aliados para Haddad.
Um “kit felicidade”
foi como batizou o bilionário Eike Batista,
6

as medidas econômicas lançadas pela presidente Dilma.
Lembremos que no governo petista cresceu
astronomicamente a
fortuna do empresário. Efetivamente, tais medidas evidenciam que a prioridade é
atender os interesses
dos ricos, pois com a
desoneração da folha
de pagamento cairá a
arrecadação do INSS
em cerca de 13 bilhões
em 2013 e os maiores
prejudicados serão os
trabalhadores e suas
aposentadorias; as
isenções de impostos
para as montadoras
representam um déficit de mais de 26 bilhões aos cofres públicos, sendo que em troca, a GM de São José
dos Campos apresentou um pacote perverso que prevê a demissão de todos os trabalhadores com maiores salários, inclusive
os portadores de doenças profissionais que
tem estabilidade, re-
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dução da grade salarial, fim do aumento real e da PLR (Participação nos Lucros) e
contrato de trabalho
ultra precário!
O governo Dilma
também avançou na
entrega do patrimônio
público com a privatização das rodovias e
ferrovias causando frenesi nas empreiteiras
e empresas que abocanharão cerca de 106
bilhões do BNDES e
terão os lucros garantidos pela Parceria
Público Privado- PPP
na qual o governo fica
com o prejuízo e as empresas com o lucro!
Aeroportos foram vendidos e até os hospitais universitários entregues para o setor
privado. A privatização é tamanha que o
presidente nacional
do PSDB parabenizou
a presidente Dilma
por ter aderido à privatização tucana tão
criticada pelo PT em
tempos idos.
No tocante à livre

organização e às reivindicações dos trabalhadores, ao invés do
diálogo o governo tem
adotado medidas judiciais contra os sindicatos e multas milionárias; prisões de trabalhadores da construção civil, rebelados
contra a condição de
trabalho semi-escravo
nas obras do PAC (Plano de Aceleração do
Crescimento); processos administrativos e
corte de ponto dos servidores federais em
greve contra o congelamento salarial de
dez anos e o desmonte
do serviço público.
Outro aspecto que
desmente o compromisso do governo
Dilma com os “menos
favorecidos” é a opção
pelo agronegócio, pois
a reforma do código florestal só beneficiou
quem desmata, a reforma agrária está
congelada e a não demarcação de terras indígenas, leva a uma
política genocida con-

tra tribos indígenas como os GuaranisKaiowás no MS expulsos de suas terras pelo
latifúndio.
A nociva reforma
trabalhista via o projeto de lei do ACE
(Acordo Coletivo
Especial) liquida com
os direitos trabalhistas de mais de um século de lutas operárias e joga no lixo todo o
arcabouço jurídico de
proteção ao trabalhador. Precisamos estar
atentos, principalmente no momento
em que a crise da economia capitalista se
agrava e chega com
força no País. Os
Servidores Públicos
Federais demonstraram que devemos confiar somente na força
da mobilização e na
unificação das lutas,
pois este é o caminho
para derrotar os ataques do governo
PT/PMDB, e para
manter e avançar nas
conquistas e direitos.

CONJUNTURA

Julgamento do MENSALÃO mostrou
o MODO PETISTA de governar
Adriano Dias
PSOL-DF

O julgamento do
mensalão revelou o modo petista de governar.
Durante quase três meses, em um julgamento
que ainda não terminou, foram reveladas
as entranhas de uma
quadrilha comandada
por Dirceu e as principais liderança petistas. O mensalão, como
ficou conhecido o esquema de financiamento político organizado pelo PT para garantir apoio ao governo Lula, ocasionou
uma virada significativa no Partido dos
Trabalhadores como
referência ética para o
conjunto da população.

A derrota da
velha política
O resultado parcial
do julgamento demonstrou que a maioria do STF condenou o
financiamento privado, o enriquecimento
ilícito, a compra de votos e a forma de fazer
política no tradicional
toma lá dá cá. Os debates acalorados entre relator e revisor mostraram que existia a possibilidade de absolvição dos mensaleiros ou
abrandamento de penas, situação que ainda não está fechada.
Sem dúvida que as mobilizações que ocorreram no último período
no país foram importantes para que o julgamento ocorresse e
não fosse adiado para

depois da eleição como
queriam Lula e o PT.

Lula não sabia?
Está claro que pela
liderança exercida no
PT o ex-presidente
Lula sabia do esquema
do mensalão. Como
parte do projeto do
New PT, Lula foi a figura que impôs outro programa e alianças que
foram destruindo o
partido e confirmando
a estratégia de governar para os ricos. As
eleições de 2012 provaram esse fato quando
impôs as candidaturas
de BH, Recife e São
Paulo e na costura da
aliança com Maluf.
Diante dessa situação
é impossível negar a
influência de Lula no
esquema do mensalão.
Foi Lula também que
junto com Dirceu e
Genoino expulsaram
os radicais do PT (Babá, Luciana Genro,
Heloísa Helena e João
Fontes) por votarem
contra a reforma da
previdência e não se
venderem em troca de
apoio político.

CUT e PT na
defesa dos
mensaleiros
Enquanto os servidores públicos faziam
a maior greve dos últimos 20 anos, seguidos
logo depois por bancários e correios, a direção da CUT saía na defesa dos mensaleiros
reafirmando sua solidariedade a Lula e ao
P a r t i d o d o s
Trabalhadores.
Segundo a sua executi-

Pressão popular foi
decisiva para que o
STF condenasse
os mensaleiros

va “por entender serem responsáveis pelas profundas transformações recentes no
País”. Essa central deveria exigir a condenação de todos os envolvidos e a anulação das
reformas votadas na
base do mensalão.
Hoje não existem argumentos para continuar
defendendo a quadrilha do mensalão como
faz a chamada esquerda do PT, que chega ao
cúmulo de dizer que o
julgamento significa
um ataque à base social petista. Por exemplo, a corrente O
Trabalho denuncia
que o julgamento é político e que só serve para
“criminalizar o PT”.
Um discurso frágil que
esconde a degeneração
dessas correntes que
nas lutas e nas eleições
demonstram estar totalmente integradas
ao comando do governo e ao campo majoritário do PT sem apresentar uma diferença
política ou metodológica real.

Pela anulação
da Reforma da
Previdência
A confirmação de
compra de votos na votação da Reforma da
Previdência coloca a necessidade de exigir a
anulação dessa reforma
que prejudicou milhares de servidores e
abriu precedentes para
a privatização da previdência através do
FUNPRESP. Essa votação foi ilegal e precisa
ser anulada. Seguindo
esse pensamento o juiz
Geraldo Claret de
Arantes de BH anulou
os efeitos da reforma
previdenciária, no caso
da viúva de um pensionista que contestou o valor que recebia. Citando
o julgamento do mensalão o magistrado concluiu que a reforma é inconstitucional porque
foi fruto de compra de
votos. O PSOL mantendo a coerência de sua
origem entrará com
uma ADIN pedindo a
anulação da Reforma começando a campanha

para reverter essa votação criminosa.
Estaremos na linha de
frente para devolver
um direito que foi retirado dos servidores públicos através da corrupção e do crime organizado.

Mobilizar para
garantir a prisão
e o confisco de
bens dos
mensaleiros
Na reta final do julgamento é importante
garantir que todos sejam condenados e tenham seus bens confiscados. O ressarcimento ao erário de tudo o que foi roubado da
população é o mais justo resultado que esse
julgamento pode trazer à população. Não
aceitaremos abrandamento de penas nem
ministros defendendo
os acusados. Exigimos
prisão para os condenados sem regalias para ex-senadores, deputados ou Ministros de
Estado.
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Exemplos que vem do Rio
Ressalvadas as distâncias, Rio de Janeiro e Itaocara são importantes exemplos de como uma política consequente, que não necessitou capitular às velhas raposas da
política pode vencer. As campanhas encabeçadas por Marcelo Freixo e Gelsimar Gonzaga, tiveram características que deixam importantes lições para nossa militância.
Para analisar estes resultados, conversamos com os companheiros Babá, suplente de vereador no Rio, e Gelsimar Gonzaga, o primeiro prefeito eleito pelo PSOL.
RIO DE JANEIRO

ITAOCARA

A Primavera Carioca

Governar com o povo trabalhador

CS: No Rio, a primavera se adiantou um
pouquinho?
Babá: Com certeza, a
candidatura de Marcelo
Freixo, que se apresentou como “a campanha
do tostão contra o milhão” - já que, à diferença dos demais candidatos só aceitava doações
de pessoas físicas - foi
crescendo com força. O
combate contra a velha
política provocou uma
mobilização espontânea como há muito não
se via, especialmente
na juventude que acabou sendo o motor, como
aconteceu na “primavera árabe” que no norte
da África derrubou os
repressivos e corruptos
regimes.

CS: Quem é o novo
prefeito eleito de Itaocara?
Gelsimar Gonzaga: Um
militante e um sindicalista de muitos anos e muitas batalhas. Nasci na
roça, numa família de
trabalhadores rurais da
qual muito me orgulho.
Aos sete anos comecei a
trabalhar nos canaviais e
nunca mais parei. Na
década dos 80 fui para o
Rio, entrei no extinto
Banorte, cheguei a ser
diretor do sindicato dos
bancários numa época de
muita luta o que me serviu de aprendizado. Dez
anos depois voltei para
Itaocara e ingressei no
serviço público municipal
onde fundei o sindicato da
categoria e me mantive
presidente por várias
gestões.

CS: Quais outros motivos provocaram
essa mobilização ao
redor de Marcelo?
B: Acho que uma das
principais causas é que
Marcelo representou o
novo na política. Os trabalhadores, os jovens,
estão cansados do “toma lá da cá”, com suas
alianças espúrias para
ganhar a qualquer preço, com a corrupção correndo solta. O PSOL do
Rio não aderiu à política de alianças que prejudicaram a imagem do
partido em outras cida-
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des. Marcelo foi categórico na diferenciação
com governo do PMDB,
denunciando as relações podres com a Fetranspor/RJ (Federação
dos Empresários de Ônibus), com as empreiteiras e com os setores do
ramo imobiliário. A promessa de auditar as
cotas públicas e de ruptura de contrato com as
empresas de ônibus
geraram a esperança de
uma administração de
combate à corrupção e
foi abraçada por amplos
setores.
CS: É aquela idéia de
“desprivatizar” o município...
B: Exato. E nisso Marcelo foi consequente,
abrindo um debate até
ao redor do carnaval
carioca, defendendo que
o município assuma o
comando da festa, e só
conceda verbas a escolas de samba cujos desfiles tenham uma contrapartida cultural.
Atualmente a Riotur e a
Liesa (Liga das Escolas
de Samba), controlam
um dos maiores espetáculos do mundo com o
patrimônio (sambódromo) e o dinheiro público, sem nenhuma prestação de contas. Isso só
serve para angariar
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Babá no comício de Marcelo Freixo

aliados entre os cartolas das Escolas que acabam se convertendo em
poderosos cabos eleitorais do governo de plantão.
CS: Podemos dizer
que a privatização da
Prefeitura está se
manifestando no
anúncio de aumento
da passagem de ônibus?
B: Sem dúvidas. Mal
acabou a votação e Paes
já começa a pagar suas
dívidas com seu patrocinador, a Fetranspor. De
R$ 2,75, aumentaria
para R$ 3,20 ou R$ 3,50.
Mas dessa vez o prefeito
que se prepare porque
essa aventura pode lhe
custar caro. Já houve
algumas mobilizações
espontâneas. A juven-

tude que participou de
nossa campanha está
envolvida nesse processo. Nosso partido deve
estar na linha de frente
com seus parlamentares e dirigentes chamando a população
para barrar esse novo
golpe.
CS: Outra palavra de
ordem que identificou a campanha do
Rio foi: “Nada deve
parecer impossível
de mudar”...
B: Foram vendidas milhares de camisas com
esse pensamento de
Bertolt Brecht. Gostaria de destacar que essa
não é uma simples frase
de marketing, é de um
profundo conteúdo que
deve servir de lição para
toda a militância de

nosso partido. Enquanto para alguns dirigentes céticos, só é possível
avançar se aliando aos
velhos setores fisiológicos, a campanha do
PSOL encabeçada por
Freixo demonstrou claramente o contrário. O
que parece impossível
se torna possível com
muita luta e propostas
que respondam às
necessidades do povo
jovem e trabalhador.
Sem dúvidas a campanha do Rio foi a mais
vitoriosa nesta eleição.
Pois mesmo sem passar
para o 2º turno, defendeu uma política que
fortaleceu nosso partido
e o coloca como uma
verdadeira alternativa
política com apoio de
quase 30% do eleitorado
carioca.

CS: Como poderá lhe
servir essa experiência para administrar a
cidade de Itaocara?
GG: Minha formação de
liderança sindical, sempre nas lutas a serviço dos
trabalhadores será de
grande importância. Ali
aprendi que somente com
luta se conquista e em
Itaocara teremos que
fazer muita luta para
conquistar avanços para
a população trabalhadora. Sou consciente das
limitações que existem
nos marcos do município.
Ninguém acha que fare-

mos o socialismo, mas o
que faremos, sim, será
governar com e para o
povo trabalhador. Infelizmente, elegemos somente
um vereador, o companheiro Fernando, que
ajudará a enfrentar as
velhas forças políticas
que há anos se revezam
no governo da cidade.
CS: Você diz que irá
administrar a cidade
com a população trabalhadora. Pode esclarecer esse conceito?
GG: Claro. As secretarias
serão debatidas com os
trabalhadores das diferentes áreas. Quem melhor que os professores do
município para escolherem o secretário/a de
educação? Ou dos enfermeiros, médicos e pessoal
do hospital para indicar o
secretário/a da saúde?
Sempre visando pessoas
idôneas e comprometidas
com o projeto do PSOL. A
relação de forças desfavoráveis que teremos na
câmara vai nos acarretar
problemas para governar.
Nesse sentido teremos
que recorrer à população
trabalhadora, mediante
consultas e mobilizações,
para demonstrar a esses
senhores que é necessário
aceitar a vontade do povo.
Para isso vai ser fundamental a organização do
conselho popular, que
comandará nossa gestão.

Gelsimar na Festa da Vitória organizada pela população
CS: Quais os motivos
da população para
fazer uma opção tão
radical de trocar as
forças políticas tradicionais por uma liderança do campo sindical e socialista?
GG: O povo se revoltou
com os governos corruptos, que respondem às
duas principais forças que
disputam o Estado para
fazer negócios, o grupo do
governador Cabral e do
ex-governador Garotinho.
As pessoas que vivem de
seu trabalho cansaram de
bancar os “políticos de
negócios”, que assumem
um cargo público para
enriquecer. A população
testemunhou que não
fizemos alianças espúrias, não nos aliamos às
velhas figurinhas da política local, não gastamos
rios de dinheiro, pois nos
bastou um “fusquinha”
para dizer a que vínha-

mos. Os vizinhos abraçaram nossa campanha por
entenderam que por fim
poderiam ganhar um
governo honesto como
eles, com um deles.
CS: Quais serão as primeiras medidas de
governo que irá adotar
sua administração?
GG: Estamos trabalhando e definindo prioridades
ao redor do emprego para
frear o êxodo dos jovens,
da educação, no sentido
de avançar na implantação da jornada completa e
a possibilidade de criar
uma extensão universitária na cidade. Temos uma
definição clara sobre duas
medidas com as quais
queremos marcar nossa
administração: a redução
imediata do salário de
prefeito, vice e secretários
e a instalação de uma
auditoria para mostrar ao
povo o estado das contas

públicas do município.
CS: Está conseguindo
o subsidio de pessoas
com experiência?
GG: Certamente. Nesse
sentido, depois de eleito, a
convite da minha corrente, a CST, viajei ao Rio de
Janeiro para iniciar contatos. Além de compartilhar algumas plenárias
de militantes do PSOL,
visitamos os deputados
Marcelo Freixo, o querido
deputado federal Chico
Alencar, o reitor da UFF,
o sindicato dos engenheiros, entre outros, todos os
quais se comprometeram
a nos apoiar e ajudar a
desenvolver nossos projetos. Mas, definitivamente, quem fará possível a
concretização de nosso
programa, será a força do
próprio povo trabalhador
de Itaocara.
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Maioria do PSOL rejeita alianças
fisiológicas de Belém e Macapá
Silvia Santos
Executiva Nacional do PSOL

A

belíssima campanha que o
PSOL fez na maioria dos estados para o
primeiro turno e os
triunfos obtidos, sofreram um duro golpe com a
política aplicada no
segundo turno em Belém
e Macapá. Pois nessas
duas cidades, o PSOL
dirigido por Ivan
Valente, Edmilson
Rodrigues, Randolfe
Rodrigues e Clécio Luis
(Pertencentes à dissidência da APS, D/APS),
entrou numa desesperada práticafisiológica
para tentar ganhar as
prefeituras.
Mas no Partido
aconteceu um verdadeiro levante. A maioria das
tendências manifestouse contrária exigindo do
Diretório o fim das
alianças que tentam
domesticar o partido e a
reunião da instância
para definir a política do
2º turno. Enlace, APS,
CSOL, MES, LSR, TLS e
CST assinaram notas
que foram apoiadas por
dezenas de diretórios e
por milhares de militantes. A deputada Janira
do PSOL-RJ também
repudiou desde sua
tribuna as alianças com
PSDB-DEM em Macapá
e a vergonhosa aparição
de Lula e Dilma nos

programas do PSOL
Belém.
Edmilson perdeu em
Belém e Clécio ganhou
Macapá. Mas não nos
balizaremos pela
matemática eleitoral
como os dirigentes da
D/APS. Ganhando ou
perdendo o balanço é
político. Edmilson
vencia até que se
entregou nos braços do
governo federal. E caso
Edmilson vencesse não
seria um triunfo do
PSOL, mas da nova
direita que governa o
país: Lula, Dilma,
PMDB e mensaleiros.
Em Macapá, não foi o
PSOL que ganhou: é
mais uma aliança
fisiológica com a velha
direita. Todos com o
objetivo de transformar
o que poderia ser nosso
primeiro grande triunfo
eleitoral, no inicio do fim
de nosso projeto de
esquerda.
Assim, um setor
minoritário do partido
descumpriu todas as
instâncias e resoluções
políticas partidárias e
rasgou o programa do
partido para entregar o
PSOL nos braços do
inimigo de classe.

Randolfe e seus
vínculos
orgânicos com
a burguesia
Nas eleições de 2010,
Randolfe se elegeu

Randolfe em comício de candidato da
coligação PTB-DEM em Santana (AP)
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Dirigentes Nacionais da dissidência da APS
e candidato do PCdoB a vice de Edmilson
senador graças à aliança
com o PTB de Lucas
Barreto, nomeado por
Sarney nos atos
secretos. Aliança
desautorizada pela DN,
mas que terminou
somente numa singela
“advertência” defendida
pela D/APS evidenciando a cumplicidade com
essa política. Dois anos
depois, a história se
repete agravada: aliança
com DEM e PSDB, e já
no primeiro turno o
senador do PSOL faz
campanha para diversos
candidatos a prefeito do
PTB. Sendo que nossa
resolução sobre alianças
proibia aliança com
PSDB, DEM, PMDB,
PR, PTB, PSD, PRB e
PP.
Não foi por acaso,
portanto, que Randolfe
recebeu da Presidente
Dilma a Medalha da
Ordem do Mérito
Aeronáutico; foi
condecorado pelo
Presidente da Firjan
(Federação de
Indústrias do RJ) e
também intermediou
negócios do imperialis-

mo Francês na região,
fatos denunciados pela
CST no 3º Congresso do
PSOL. Randolfe tem
uma trajetória impregnada do “modo petista de
fazer política” colocando
seu mandato a serviço
dos interesses do
governo federal e dos
aliados corruptos de
ocasião.

A direita
explora as
contradições
do PSOL
Esta desconstrução
do PSOL se faz em nome
de aproveitar as
supostas contradições do
PT, do PSB, do PCdoB,
onde haveria “setores
que se deslocariam à
esquerda”.
Mas quem se aproveitou das contradições de
setores do PSOL foi a
direita, tanto a velha
quanto a nova, instalada
no governo federal. Isso
ficou evidente em
Belém, com a presença
de Lula e Dilma no
programa do PSOL!
Como parte de um

evidente “acordo
nacional” com o PT, o
senador psolista por sua
vez,gravou no programa
do PT de Rio Branco
elogiando as políticas
dos petistas Jorge e Tião
Viana e de Marina Silva
como referência para
governar a Amazônia.
Esqueceram, que
quando Ana Júlia do PT
governou Pará, aplicando a política hoje
elogiada, representou
tão bem os interesses dos
madeireiros que o PT
nunca mais se recuperou
no Estado!
Mas as contradições
dos dirigentes da D/APS
são gritantes. O mesmo
Randolfe que hoje elogia
o PT,denuncia no Diário
do Grande ABC, em
agosto que: “O PT
perdeu a referência
ética”, hoje é “muito
parecido com o PSDB” ,
enquanto o Deputado
Ivan Valente denunciou
que “48% dos que se
arrecada é gasto com
pagamento de juros
sobrando pouco para
educação e saúde”.

ELEIÇÕES

O PT de Lula e Dilma agora é 50?
Ou a Dissidência da APS agora é 13?
Pouco mais de um
mês depois, os mesmos
dirigentes levam Lula e
Dilma ao programa de
Edmilson em Belém. E
como era de esperar,
Lula primeiro fez a
defesa da gestão petista
no país e da importância da boa relação entre
os governos municipal e
federal. Passando de
todos os limites, a
D/APS rasgou a resolução do DN que afirmava
que nossas candidaturas deveriam ser
“oposição programática
e de esquerda aos
governos federal,
estadual e municipal”.
Como mais uma
amostra do rebaixamento programático, a
Vereadora Marinor da
D/APS chegou a
defender que “Saneamento, creches,
educação, Saúde... é
verba do governo
federal que Zenaldo não
tem. Edmilson tem o
apoio do governo
federal”. Com esse
raciocínio não dá pra
entender por que estes
companheiros saíram
do PT, visto que o
melhor para conseguir
verbas é mesmo...ser do
partido que governa!

Um ataque no
coração do
projeto do PSOL
Da nossa parte,
afirmamos que o que
aconteceu em Belém, é
tão ou mais grave ainda
que as alianças com a
velha direita de Macapá.
Também não nos
surpreende, visto que a
própria resolução do
Congresso de 2011,
favorável à “ampliação
das alianças” indicava
esse caminho, ratificado
quando no primeiro
turno o PSOL/Belém se
coligou com a PCdoB,
abrindo as portas ao
governo federal para
“apoiar” Edmilson. Parte
do comando da campanha de Edmilson sob
controle do empresário
petista Stefani, também
com estreitas relações
com a D/APS, coloca a nu
para toda a militância
que esta corrente
continuou sempre
mantendo um pé no PT e
outro no PSOL.
Mas uma aliança com
o governo federal fere no
coração o projeto do
PSOL de construir no
país uma alternativa de
esquerda frente à traição
de Lula e do PT. O PSOL
surge para levantar as

bandeira que o PT
abandonou atrás do
pragmatismo eleitoral,
quando para vencer
apelou aos pactos com o
capital e em nome da
governabilidade abandonou e traiu as lutas da
classe, e hoje compartilha o governo com as
velhas raposas do PMDB
de Sarney, Jáder
Barbalho e Renan
Calheiros, (que ontem
governaram junto com
FHC), entregando o país
ao capital financeiro, ao
agronegócio, as empreiteiras e as multinacionais.
Ao fundar o PSOL,
era comum a compreensão que a política de
alianças estava na base
da degeneração do PT, ao
abandonar uma política
de classe para buscar, se
aliando com o inimigo,
“chegar lá”. E aconteceu o
q ue i ri a a co nt e ce r:
“chegou lá” para
governar para o grande
capital, contra o povo
trabalhador.
Por isso, é equivocado
achar que o PT é
“progressivo” ou o “mal
menor” ou aliado para
combater o “adversário
imediato”. Quem governa
o país é o PT; o maior
responsável pelo que está
acontecendo no país é o

governo federal; quem
aplica as políticas do
grande capital em
primeiro lugar é o
governo Dilma; quem
criminaliza as lutas e
reprime e demite
bombeiros e PM
grevistas, quem mandou
cortar o ponto dos
servidores públicos,
quem reformou a
previdência comprando
votos desviando dinheiro
público, quem constituiu
uma quadrilha que

tomou de assalto os cofres
públicos para se enriquecer, quem privatiza,
quem dedica 45% do
orçamento para engordar
banqueiros, é o PT. Que o
PSDB faz o mesmo não é
novidade, já o fazia
quando estava no
governo federal, ajudado
pelo PMDB, econtinua
fazendo nos governos
estaduais ou municipais
que controla, com total
anuência ecumplicidade
do governo federal do PT.

ELES NÃO FALAM
EM NOSSO NOME!
Mas este curso será derrotado, já começamos a derrotá-lo. Se em 2010 a força da rebelião
partidária impediu a aliança com Marina Silva,
agora vamos impedir a entrega do projeto do
PSOL. Enfrentaremos um pequeno setor
burocrático, que teve a coragem de ameaçar a
maioria do partido que rechaçava sua política,
considerando “inaceitáveis” as críticas públicas
enquanto compactuava por fora das instâncias
com políticas públicas eleitoreiras, sem
princípios, alheias ao programa e aos princípios
do PSOL. Temos que fazer o balanço político e
punir exemplarmente aqueles que tentaram
vender o PSOL para o inimigo, pois eles não
podem ter lugar nas fileiras do nosso partido
como bem afirmamos na nota unitária com a
maioria das correntes do PSOL.

Marina Silva esteve em palanques do PT, PV e alguns do PSOL
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JUVENTUDE

JOVENS FALAM SOBRE
A PRIMAVERA CARIOCA

Henrique

Jonatan

Lucas

Guilherme

Iugh

Nosso jornal ouviu alguns dos jovens que protagonizaram a primavera carioca. Após a campanha eleitoral e as greves, eles querem seguir
mobilizados. São os que
Brecht chamaria de “os
imprescindíveis”, aqueles que não se cansam de
lutar e já estão protestando contra o aumento
da passagem de ônibus.

os trabalhadores e para a
juventude, não para os
ricos donos do capital.
Lucas Santoro,
UERJ:
Participei desta campanha pelo passado dos candidatos. Me senti na obrigação de ajudar pessoas
como Marcelo Freixo e
Babá, militantes coerentes que nunca enriqueceram com a política.
Iugh Mattar, UNIRIO:
Porque já nascemos numa conjuntura política
desfavorável, onde vemos uma política que favorece poucos.
Cansamos de remoções,
de Choque de Ordem, de
Partidos Sujos, de
Milícias. O Freixo conseguiu inflar a juventude
com esperanças de mudar o jeito de como se faz
a política, trazendo de
volta os jovens para as
lutas sociais do dia a dia.
Guilherme Wamburg,
UFRJ e Morador do

Méier:
Por conhecer o trabalho
do Freixo dentro da
ALERJ, somado ao fato
de que o PSOL realizou
uma grande mobilização
para que as pessoas interessadas em participar
da campanha tivessem
essa oportunidade.
Jonatan da Silva,
Grêmio CPII
Realengo:
Entrei nessa campanha
com o Babá porque o vi
presente nos movimentos grevistas, vi que ele
era grevista como eu, vi
que as lutas estudantis
eram pautas da campanha dele, como a questão
do passe livre. O Babá
defende a luta de classes,
defende que o povo esteja
no poder. Foi vendo isso
que peguei sol quente,
fiquei cansado e perdi alguns quilinhos, para colocar alguém coerente e de
luta na câmara dos vereadores.

2) O que foi a primavera carioca?

3) Nada pode deter a
primavera?
Jonatan: sei que essa
primavera não vai ter
fim, pois hoje temos uma
população indignada que
sabe que pode mudar, como e onde é preciso mudar. Para isso acontecer
temos que continuar indo
à luta juntos, construindo
a manhã desejada pela
população carioca.
Guilherme: É muito importante que nos mantenhamos unidos para combater as grandes injustiças que assolam nosso
povo. Desde a chegada do
PT ao poder, os movimentos sociais perderam muita força e o povo se desinteressou pela política. A
campanha do PSOL conseguiu mobilizar as pessoas e fomentou a vontade de lutar por seus direitos. Além disso, mostrou
uma alternativa ao modo
tradicional de se fazer política mostrando a todos a
real origem da corrupção:
financiamento de campanha e alianças partidárias sem sentido.
Henrique: Penso que o
resultado das eleições torna essencial que essa mobilização prossiga. Acho
que um passo importante
foi dado, com o anúncio
de que os comitês de campanha permanecerão
existindo. Além disso, é
necessário que o PSOL
esteja presente no dia a
dia dos trabalhadores,
construindo-se enquanto
força de esquerda.

1) Porque você participou da campanha?
Henrique Lignani,
UFRJ e morador da
Tijuca: Resolvi participar porque enxergava nela uma oportunidade real de mudança para o
Rio. O PSOL propunha
uma cidade para os que
andam de ônibus, não para empresários do transporte, uma cidade para
os que precisam de moradia, não para os especuladores imobiliários.
Enfim, uma cidade para

Três mil jovens com
Freixo na Cinelândia
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Lucas: Não foi, é! A primavera carioca é um fenômeno que começou
com a candidatura de
Marcelo Freixo.
Milhares de jovens voltaram a acreditar na política e saíram às ruas em
busca de mudanças.
Iugh: Foi o nascimento
de uma história que ainda tem muito caminho
pela frente, mas que já
está dando grandes frutos. Foi uma união de
pensamento que lotou as
ruas, as redes sociais, a
Cinelândia, a Lapa chuvosa e abraçou o
Maracanã. Essa
Primavera não é uma alusão a uma simples estação de flores, é muito mais, é o colorido e a esperança de uma sociedade
melhor na alma de todos.
Henrique: Enxergo esse
processo como vitorioso,
não só devido à expressiva votação de Marcelo
Freixo e à eleição de uma
boa bancada de vereadores, mas sobretudo devido ao nível de mobilização que alcançamos, principalmente entre a juventude, cansada da velha política e que já não
vê no PT de Lula e José
Dirceu uma referência
para as suas lutas.
Acredito que o PSOL tenha se afirmado como
principal força de oposição no Rio, uma oposição
à esquerda e combativa.

INTERNACIONAL

O triunfo eleitoral de
CHAVEZ na VENEZUELA
Miguel Sorans
Correspondência
Internacional

O presidente
Chávez venceu as eleições no domingo 07/10
com 55,14% dos votos
contra 44,42% que conseguiu Henrique
Capriles da MUD, se
reelegendo por mais seis anos.
A grande polarização fez com que os dois
candidatos concentrassem 99,4% dos votos.
Neste marco, a candidatura de Orlando
Chirino do Partido
Socialismo e Liberdade
conseguiu apresentarse à batalha defendendo a bandeira do verdadeiro socialismo, conseguindo que mais de 4
mil trabalhadores e jovens votassem conscientemente por uma alternativa operária e revolucionária.

Conseguiu
superar o
descontentamento
Chávez ganhou com
relativa comodidade,
ainda que não lhe foi
fácil. O descontentamento de setores de trabalhadores e setores populares era e é grande,
pois não cumpre o que
promete aos trabalhadores nem existe uma
boa saúde, educação e
segurança públicas. O
próprio Chávez, no final da campanha reconheceu: “Tenho errado,
mas estou disposto a
trabalhar duro”.
Suplicou que “não o
abandonassem ainda
que “lhes falte luz, ou
não tenham consegui-

do moradia” e nomeou
um novo “Ministério de
Acompanhamento”
das promessas, afirmando que se Capriles
ganhasse “iriam perder o que tinham”, o
que teve efeito em pessoas que com dúvidas,
mas com medo, terminaram votando nele.
Por sua vez, a oposição de direita, com razão não inspira confiança em setores populares, que continuam a
associando aos golpistas e aos tradicionais
políticos burgueses.
No entanto, um setor grande de trabalhadores e setores populares que romperam com
o governo, erradamente votaram Capriles
buscando castigar o governo. Entre eles, setores dos petroleiros e
funcionários públicos.
Entre os jovens, quatro
de cada três votaram
no candidato da MUD.
Chávez aumentou sua
votação em relação a
2006 em 500 mil votos;
enquanto que a oposição da direita cresceu
em 2.200.000 votos.

Orlando Chirino foi candidato a presidente e defendeu programa classista
tróleo e seu uso eleitoreiro. Ainda não há no
país uma situação grave de crise como, por
exemplo, na Bolívia.
Existem muitas lutas
mas atomizadas, e o petróleo a U$S 106 por
barril, possibilitam
Chávez uma política de
subsídios para a compra de eletrodomésticos ou a entrega de
uma bolsa de comida
semanal. Também lançou no começo do ano a
um programa de habitação tipo Minha Casa
Minha Vida que teve
grande impacto no resultado eleitoral.

dores da estatal Sidor
e das empresas de cimento ainda não assinaram seu convênio. A
PDVSA continua exposta a novas tragédias como a explosão de
Amauay pela falta de
investimentos, e continua existindo uma
Venezuela com enorme desigualdade social. Isso é o que fará que
milhões que votaram
em um ou outro, terão
que se mobilizar pelas
suas reivindicações. E
nesses processos estará colocada a construção de uma nova alternativa política, verdadeiramente socialista
e dos trabalhadores como a que Chirino defendeu com coragem,
no processo eleitoral.

Na conjuntura imediata Chávez se fortalece politicamente.
Mas os conflitos sociais e as promessas não
cumpridas continuam.
Pois os trabalhadores
do Estado têm suas
convenções coletivas
sem discussão há quatro anos, e os trabalha-

Grande
campanha de
Orlando
Chirino

O fator petróleo
e o clientelismo Chávez ganhou,
massivo
mas continuará
Chávez não venceu seu desgaste ao
por estar no caminho
do anti-imperialismo calor das lutas
ou do socialismo. Ele
ratificou na sua campanha que com ele os
empresários e as multinacionais continuarão contentes. “Até aos
ricos convêm que eu ganhe”.
Um fator chave do
triunfo é o preço do pe-

Afirmamos isso, pois a campanha plantou
uma semente que teve
repercussões não só na
Venezuela: que existe
uma alternativa ao fal-

so “Socialismo do
Século XXI”, e o PSL
com a bandeira da independência de classes
aproveitou o processo
eleitoral para fortalecer a construção de um
partido revolucionário. Pela primeira vez
na Venezuela se apresentou um candidato
trotskista.
Assim
Chirino e o PSL assentaram uma referência
para quando os trabalhadores voltem a se
confrontar, nas ruas,
com a política anti operária do governo
Chávez. O PSL, por
sua vez, avança com
presença militante em
20 estados, numa campanha com escassos recursos e boicote da mídia. Mas para uma importante vanguarda, ficou o recado da necessidade de que o petróleo seja 100% venezuelano, sem empresas
mistas nem multinacionais, ter um salário
igual à cesta básica, entre outras medidas
que o povo defende na
sua luta.
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Entrevista com Ghayath Naïsée, Líder
da Esquerda Revolucionária da Síria

Manifestação de rebeldes na Síria
conformados? Como
se organizam? Que
tarefas assumem?
As massas sublevadas
se organizam em pequenas cidades e bairros em comitês locais.
Desde baixo. Estes comitês participam na coorQual a situação atual denação a escala de
uma cidade ou de vários
da revolução síria?
A revolução conti- distritos de uma popunua e a resistência popu- lação grande. Sua funlar se estende sobre ção consiste em organiuma grande parte do zar lutas, manifestaterritório. A ditadura ções, distribuir panfleutiliza todas sua capa- tos, cuidar dos feridos,
cidade, incluindo a avia- arrecadar fundos para
ção militar. Mas a popu- ajudar os necessitados
lação rebelde quer a e também para asseguqueda do regime oligár- rar a cobertura midiátiq u i c o . O b s e r v a m o s ca dessas lutas: vídeos,
uma melhor organiza- notas de imprensa, enção das lutas e funda- trevistas com canais via
mentalmente o desen- satélite, etc. Os órgãos
volvimento dos órgãos de autogestão são os
da auto-organização e conselhos locais, a maioria dos quais são eleitos
autogestão.
pelas massas para gerir
Fale mais sobre esses a vida quotidiana de
órgãos. Como estão uma cidade.
A entrevista foi realizada em Paris por Luta Internacionalista
(Organização Trotskista do Estado Espanhol)
que constitui o Comitê
de Enlace com a Frente
Operária da Turquia.
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Qual o papel da classe trabalhadora?
A simples vista nenhuma classe como tal,
cumpre um papel principal. Mas uma análise
mais cuidadosa revela
dois elementos. O primeiro é que as forças
motrizes da revolução
popular síria são: a classe trabalhadora, os camponeses pobres, marginalizados das regiões
urbanas e rurais e as
capas inferiores da classe média. Em segundo
lugar, isto se confirma
olhando o mapa das
regiões que se levantaram desde o principio
da revolução: populações e cidades essencialmente de classe operária, como os subúrbios de Damasco, Alepo e
Homs ou zonas rurais
excluídas, como Idlib,
Daraa e Deir AL Zor.
Até agora, qualquer

atividade autônoma da
classe operária esteve
proibida durante os
últimos 40 anos de regime Assad, seja sob o pai
ou sob seu filho. Os sindicatos estão a serviço
do regime. A revolução
é uma ação de emancipação da classe trabalhadora: estão surgindo
embriões de sindicatos
de luta ao calor do processo revolucionário.
A revolução começou com manifestações populares, mas
teve um momento em
que tomou as armas.
Qual sua opinião da
luta armada?
Efetivamente, as
forças revolucionárias
não queriam pegar em
armas nos primeiros
meses. Porém, a aparição da resistência popular armada responde à
brutalidade da ditadura da burguesia, no po-

der, contra os manifestantes. Assassinatos,
mortes sob tortura, detenções em massa, humilhações, violações,
destruição de populações e bairros, incêndio
de campos... Também
aumentou o número de
desertores desde junho
de 2011. Em particular,
as pequenas brigadas
de civis armados e desertores do exército se
organizaram para defender os protestos.
Fale-nos do Exército
Sírio Livre
Todas as brigadas
armadas populares são
o “Exército Sírio Livre”
que é o nome genérico
da resistência popular
armada. Não é um exército autêntico porque
não tem um comando
central unificado. Não
tem hierarquia. Isto
tem vantagens e desvantagens. A centrali-

INTERNACIONAL
onarias. Esse chamado
à intervenção imperialista teve um efeito desmoralizador nas massas revolucionárias que
a rejeitavam. Sem
intervenção militar imperialista o número de
vítimas supera os
25.000. Qual seria se
houver uma intervenção direta? Mais de um
ano depois ainda não há
intervenção militar imperialista direta... se
não contarmos Rússia e
Irã, claro.

Nas mãos
da menina
a frase
"Liberdade
para sempre"

zação da resistência
popular armada é
necessária, com uma
estratégia revolucionaria, democrática e social. Neste sentido, apoiamos a resistência popular armada sem calar
nossas críticas quando
necessário ou se for descuidado o trabalho nas
lutas de massas.
E o papel dos oficiais
do antigo regime?
Eu repito o que falam os
manifestantes: bemvindos os que abandonam o naufrágio do regime ditatorial, mas não
devem ter nenhum
lugar na direção da
revolução.
Qual a política da
esquerda na Síria?
Vários grupos da
esquerda trabalham
em três níveis: 1) participar na coordenação e
organização da luta de
massas; 2) sensibilizar
e radicalizar a luta para
reivindicar mudanças
políticas e sociais mais
profundas e radicais; 3)
trabalhar para formar
uma ampla aliança da
esquerda revolucionária e democrática para
intervir no processo
revolucionário aberto.
Ao mesmo tempo, trabalhar pela unidade
das forças revolucioná-

membros sem consultar ninguém. Em
segundo lugar, converteu-se em prisioneiro
dos estados que o tutelam: Qatar, Turquia,
Arábia Saudita e França... Em terceiro lugar,
sua estratégia, desde o
inicio, não se baseia na
força e a vontade do
povo sírio. Se constrói
sobre a base de uma
intervenção militar
estrangeira, que rejeiE o PC?
tamos. Quarto, a força
O PC sírio histórico hegemônica no SNC é a
se divide em três fra- Irmandade Muçulmações, todas estalinistas na. Tanto os islamitas
e aliadas do regime da como a Irmandade Muditadura. Todos têm çulmana, estão suborsuas raízes no PC de dinados e financiados
Khaled Bagdash, famo- por Qatar e Arábia Sauso estalinista que mor- dita. Seu programa, na
reu há alguns anos. maioria dos casos, é
Muitas das estruturas confessional e por tanto
básicas e os ativistas reacionário e coloca em
jovens destas frações perigo o processo revoabandonaram estes par- lucionário. Qualquer
tidos para se unir à revo- ação ou propaganda
lução.
religiosa é parte da reação.
Quais são suas críticas ao Conselho Naci- Por que rejeitam a
onal de Transição e à intervenção imperidireção política dos alista?
islamitas?
O chamado à interAs críticas ao CNS venção militar imperiasão muitas. Em primei- lista tem um efeito
ro lugar, sua formação catastrófico, já que
em outubro de 2011 não alimenta a ilusão de um
foi democrática. Um final rápido e fácil do
grupo desconhecido em regime. Além demais,
Istambul num hotel isto semeou a divisão
fechado escolheu seus entre as forças revolucirias à esquerda, num
programa de transição
para a transformação
da revolução democrática com um potencial
social, como a revolução
Síria, em revolução permanente. Tendo em
conta estes elementos,
para nós, não é de
esquerda na Síria ou
em qualquer parte do
mundo, quem não apóia
a revolução popular.

Até que ponto estes
apoios são importantes para o regime?
Rússia lhe oferece
apoio militar, diplomático, econômico e social.
Irã também ofereceu 5
bilhões de dólares ao
regime. Comprou-lhe a
metade da colheita com
um ano de antecipação,
isto sem falar dos assessores militares. Hezbollah oferece ao regime
apoio político e logístico, além da perseguição
e dos ataques contra os

sírios revolucionários
no Líbano ou perto da
fronteira sírio-libanesa
Depois de 25.000 mortos, o fim do regime
está perto?
Eu espero e acredito
que o regime está acabado e que sua queda
vai acontecer mais tarde ou mais cedo. O processo revolucionário é
tão forte e radicalizado
que não vai aceitar
outra coisa que barrar a
sanguinária ditadura
da burguesia. É o otimismo da vontade e o
pessimismo da razão.
Estamos frente a um
processo revolucionário
que provavelmente durará vários anos, com os
objetivos democráticos
da liberdade e dignidade, além da igualdade e
a justiça social, é uma
revolução permanente.
Venceremos!

Encontro Internacional
em Istambul (Turquia)
Nos dias 2, 3 e 4 de novembro será realizado
em Istambul um encontro de organizações
revolucionárias com o objetivo de organizar
campanhas internacionais a se desenvolver
sobre dois eixos principais da luta de classes
atual: a resposta à crise dos trabalhadores
europeus e a revolução na Síria. O encontro é
impulsionado por Luta Internacionalista (LI,
Estado Espanhol) e a Frente Operária (FO da
Turquia) que constituem um Comitê de Enlace
Internacional. A UIT-QI participará do encontro
assim como a Organização dos Comunistas
Internacionalistas da Grécia (OKDE) e como o
Grupo Socialista Internacionalista da França
(GSI) que participarão como observadores.
Também, será discutido como dar continuidade ao apoio a Orlando Chirino e ao Partido
Socialismo e Liberdade (PSL) da Venezuela, em
polêmica com o falso socialismo de Século XXI de
Chávez, apoiado por grande parte da esquerda
europeia.
Com o encontro de Istambul todos
esperamos avançar na necessária reconstrução
da esquerda revolucionária capaz de encontrar
uma resposta operária e socialista frente à crise
atual do capitalismo.
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PARTIDO

Filie-se ao PSOL!
Ajude a construir o partido da esquerda socialista!

As eleições terminaram e o PSOL cresceu
em vários municípios.
No Rio de Janeiro
construímos a primavera carioca com a
campanha-movimento
de Marcelo Freixo,
obtendo quase 30% de
votos para prefeito e
duplicando nossa
bancada de vereadores.
Isso explica os bons
resultados em Niterói e
a eleição do prefeito do
PSOL em Itaocara, o
socialista Gelsimar
Gonzaga. No dia 29/10,
ao reunir os comitês da
campanha, decidimos
que “Nada vai deter a
primavera”. Como disse
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Freixo, devemos
participar das mobilizações que estão em curso
na cidade, como a luta
contra o aumento da
passagem de ônibus e
em defesa do Maracanã.
É ao redor dessas
tarefas que nossos
parlamentares devem
construir seus mandatos, dando o exemplo
para que o PSOL possa
se tornar uma alternativa nacional.
É possível e necessário expandir essa
primavera para todo
país, pois ela já está em
gestação. Prova disso é o
bom saldo político de
outras cidades, como
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Fortaleza. Mas para
isso precisamos de sua
participação. Filie-se ao
PSOL e construa o
partido da esquerda
socialista.

Venha para a
CST! Fortaleça
o PSOL
classista,
combativo e
militante!
Nossa tendência, a
CST, constrói o PSOL e
integra o bloco que se
opõe a política aplicada
em Belém e Macapá,
onde foram realizadas
alianças que descarac-

terizam o Partido. É
necessário fortalecer o
polo que defende nossos
princípios e a democracia interna do PSOL.
Construímos o
PSOL nas lutas.
Estamos presentes nas
greves por melhores
salários e condições de
trabalho, passeatas
contra aumento das
tarifas de ônibus,
ocupações urbanas e
rurais e nas mobilizações da juventude.
Somos oposição ao
governo Dilma (PTPMDB) e ao bloco
P S D B - D E M .
Combatemos o pagamento da dívida

pública, a corrupção, as
mudanças no código
florestal, a Usina de
belo monte, o financiamento privado de
campanha e cobramos
mais recursos para as
áreas sociais e para os
servidores públicos.
Acima de tudo defendemos a revolução socialista. Por isso convidamos você a se filiar ao
PSOL e a se organizar
na CST, fortalecendo a
ala classista, combativa
e militante do partido.
Pegue a ficha de filiação
com quem te vendeu
esse jornal e participe
de nossas reuniões.

