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O Dia de Lutas, 
convocado por nada menos 
que oito centrais sindicais, 
nos deixa duas conclusões 
categóricas.

 A primeira, os 
trabalhadores 
demonstraram que estão 
dispostos a lutar e enfrentar 
o governo em defesa de 
suas reivindicações. Neste 
sentido, o dia 11 de julho foi 
uma clara continuidade das 
jornadas de junho e surge 
como resultado delas.

A segunda, o fracasso 
das direções governistas 
em mobilizar setores 
importantes dos 
trabalhadores, expressando 

um claro sentimento de 
rejeição a esses dirigentes e 
ao próprio governo, 
avançando assim o 
processo de ruptura por 
parte dos trabalhadores 
com as direções históricas 
como o PT e a CUT, hoje no 
governo e atuando contra 
os trabalhadores.

Este fato, longe de ser 
negativo, é 
extremadamente positivo. 
Se o dia de lutas não foi uma 
greve geral, é porque as 
direções governistas não 
queriam enfrentar o 
governo Dilma e fizeram o 
chamado a lutas, greves e 
mobilizações, pressionadas 

por um lado pela situação 
aberta em junho, e por 
outro para descomprimir e 
recuperar o controle do 
movimento, apavorados ao 
ver que em junho não só 
não tiveram incidência 
como foram rejeitados por 
multidões. 

Mas o fato é que os ares 
de junho entraram no seio 
da classe, profetizando que 
os próximos meses não 
serão nada tranquilos para 
o governo nem para as 
direções burocráticas.

Foi um forte dia de lutas
Onde as direções se 

jogaram para paralisar, os 
trabalhadores 
responderam. Em algumas 
cidades onde parou o 
transporte, como Porto 
Alegre, Vitória ou Belo 
Horizonte, o clima foi de 
greve geral. Na capital 
gaúcha também pararam os 
bancários (ainda que a 
Contraf dirigida pela 
burocracia não 
convocasse) e professores, 
e a Câmara dos Vereadores 
foi ocupada pela juventude. 
A cidade se destacou pela 
força da paralisação e das 
mobilizações. No Vale do 
Paraíba as direções 
classistas paralisaram 
diversas fábricas 
metalúrgicas e químicas e 
os combativos condutores 
filiados à CUT fizeram 
operação tartaruga.  No Rio 
de Janeiro, paralisaram os 
professores e trabalhadores 
das universidades federais, 
alguns órgãos federais e 
setores de professores. No 
país inteiro houve 
paralisações de servidores 
federais, como em Belém; 

alguns setores da 
construção civil, petroleiros 
em SE e Vale do Paraíba; 
metalúrgicos, também no 
ABC, ainda que 
parcialmente, portuários 
em diversos estados, 
demonstrando a disposição 
de luta que existe entre os 
trabalhadores. 

Mas, o que teve mais 
divulgação foram os atos e 
bloqueios de estradas, com 
participação do MST em 
muitos casos, por setores 
classistas em outros e, 
sobretudo, pelas centrais 
sindicais. 

Estas priorizaram o 
visual e a ostentação de 
faixas, balões, trios elétricos 
e muito, mas muito aparato, 
ficando a nu que seu poder 
de mobilização foi 
pequeno. Calcula-se que 
nos diversos atos pelo país 
participaram em torno de 
100 mil pessoas.  Um 
símbolo desta falência é 
que tiveram que apelar até 
de “militantes pagos” para  
vestir camisas, levar 
bandeiras e faixas!
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O salto na crise das direções 
sindicais tradicionais, com 
as quais milhões de 
trabalhadores não se 
sentem representados, 
reafirma que cada vez mais 
acontecerão rebeliões e 
greves surgidas das bases 
tendo que enfrentar e 
derrotar os dirigentes 
governistas para poder lutar 
e ganhar, como 
demonstraram os 
comerciários de Belém, ou 
como aconteceu em Jirau e 
Santo Antônio em 2011 e 
nos metalúrgicos de Niterói 
em 2012. 
Aproximam-se as 
campanhas salariais do 
segundo semestre. Entre 
elas, as de bancários, 
petroleiros, correios e 
químicos. As centrais 
também falam em uma 
nova jornada de lutas para o 
dia 30 de Agosto, ainda que 
sem fazer assembleias e 

discutir com as bases.
Mas, o que demonstraram 
as jornadas de junho, assim 
como o dia 11/07, é que se 
pode mais. É necessário 
preparar uma verdadeira 
greve geral, com 
assembléias de base 
democráticas, que debatam 
a pauta, que tem que ter 
como centro enfrentar e 
derrotar o governo federal, 
sua política econômica e 
seu pacto de ajuste fiscal. 
Essa será a única forma de 
conquistar passe livre, 
saúde e educação de 
qualidade, salários de 
acordo com a inflação, a 
prisão dos mensaleiros e o 
fim da corrupção, enfim, a 
pauta pendente de junho, 
junto com as campanhas 
salariais, unificando a 
juventude e a classe 
trabalhadora numa 
unidade desde as bases, 
esta sim capaz de vencer. 

As perspectivas e nossas tarefas

Uma saída anticapitalista
O pacto proposto pelo 

governo, com apoio das 
direções da CUT e da UNE 
(PT e PCdoB), além de 
reafirmar o ajuste fiscal, fala 
em plebiscito e reforma 
política. Como se por aí 
passasse a solução dos 
problemas do povo 
brasileiro. Mas, as soluções 
de fundo à crise econômica 
e política não sairão jamais 
do corrupto regime político 
capitalista, com seus 
parlamentares e ministros, 
com seus partidos e 
dirigentes, todos à serviço do 
grande capital.

A luta sem trégua é a 
primeira condição 
necessária. Mas, junto com 
isso, quais devem ser suas 
bandeiras e objetivos?

Precisamos reorganizar 
o país e não só o sistema 
eleitoral. Devemos rediscutir 
as bases econômicas e 
políticas do Brasil numa 
Assembleia Constituinte 
livre e soberana, com 

constituintes 
eleitos para tal fim 
e com amplo 
debate entre a 
população, sem 
intervenção do 
poder econômico, 
para redigir uma 
nova Constituição 
que contemple: a 
suspensão do 
pagamento da 
dívida pública 
para satisfazer as 
demandas 
operárias e 
populares; a 
nacionalização 
dos bancos e das 
empresas 
estratégicas, pois 
estas são as bases 
mínimas para 
termos uma 
verdadeira soberania a 
serviço da maioria da 
população. 

Propomos, por exemplo, 
acabar com os privilégios 
dos políticos e que seu 

salário seja igual ao dos 
professores; pelo fim do foro 
privilegiado; que eles se 
aposentem como todos os 
servidores públicos e a 
revogabilidade dos seus 

mandatos. Lutar por estas 
soluções pressupõe ir 
construindo uma direção 
alternativa, sindical e 
política, contra os velhos 
partidos que governam para 

o Capital, uma direção que 
lute por estas bandeiras e 
organize o povo com 
democracia para um novo 
poder, dos de baixo, dos 
trabalhadores e do povo.
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Silvia Santos
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O mundo ficou 
surpreso com os milhões 
de brasileiros que saíram 
às ruas mostrando sua 
indignação, quando 
muitos acreditavam na 
falsa imagem de que o 
Brasil é só alegria, futebol 
e carnaval.

Mas, o Brasil mostrou 
que é parte de um mundo 
convulsionado pela crise 
da economia capitalista, 
pela massiva participação 
dos povos na luta pelos 
seus direitos,pela rebeldia 
e radicalidadedos jovens e 
pela crise que estas lutas 
estão gerando nos 
governos e nos partidos – 
sejam da direita 
tradicional ou os 
reformistas, chamados de 
“socialistas”,“comunistas” 
ou“chavistas”– que 
teimam em salvar o lucro 

do grande capital, 
aplicando duríssimos 
planos de arrocho contra 
o povo.

A crise da economia 
capitalista se arrasta de 
forma aguda desde 2008, 
sem perspectiva de 
melhoria à vista. Depois 
dos EUA, Europa está no 
centro do furacão, com 
governos que caem um 
após o outro depois de 
aplicar os planos da 
“troika” (Banco Central 
Europeu – União Europeia 
– FMI) repudiados por 
milhões de jovens, de 
trabalhadores epela 
classe média 
empobrecida que não tem 
outra saída a não ser a de 
lutar para defender o 
trabalho,o salário, a 
moradia, a saúde e a 
educação.

A revolta e a 
derrubada das ditaduras e 
dos governos “eleitos 

democraticamente” nos 
países do norte da África 
são a parte mais explosiva 
deste mesmo processo, 
com consequências não 
só no Oriente Médio, mas 
impactando o mundo 
todo. 

Turquia, exibido como 
país “estável”, de 
economia em 
crescimento e cujo 
governo era apresentado 
pelo imperialismo como 
modelo para os países da 
“primavera árabe”, 
explodiu. A construção de 
um shopping no lugar de 
uma praça foi o estopim 
que destampou uma 
indignação profunda da 
população. Durante mais 
de um mês o corajoso 
povo turco enfrentou o 
aparato repressivo do 
“democrático” presidente, 
que tenta dessa forma 
deter o protesto, ainda que 
momentaneamente.

Após um ano da 
heroica luta de massas 
que derrubou a ditadura 
de Mubarak, o povo 
egípcio voltou às ruas, 
ocupou a Praça Tahrir e, 
com mobilizações 
massivas no país inteiro 
reclamando as promessas 
econômicas e 
democráticas 
descumpridas, colocou o 
governo da Irmandade 
Muçulmana do presidente 
Mursi nas cordas, 
obrigando os militares a 
lhe derrubarem para 
evitar um novo triunfo 
popular que colocaria em 
risco seu próprio domínio, 
visto que os militares são 
parte da estrutura do 
poderhá décadas.

No Brasil, o governo do 
PT -o partido do 
presidente “operário” - 
sofreu sua maior derrota.  
Dez anos após seu triunfo 
eleitoral, com o 

aprofundamento da crise 
econômica, viu-se 
repudiado pelo povo nas 
ruas e ignorado por 
milhões de jovens que 
despertaram para a luta.

Esta nova situação do 
Brasil, como parte da 
situação mundial,  terá 
consequências 
importantes para outros 
países da América Latina, 
pois se trata do país de 
maior peso econômico e 
político que sem dúvida 
influenciará a dinâmica 
do continente

”Nada é impossível de 
mudar” escreveu Bertold 
Brecht, frase que virou 
símbolo da campanha do 
deputadoMarcelo Freixo, 
candidato a Prefeito pelo 
PSOL/RJ nas últimas 
eleições. As mudanças 
provocadas pelas revoltas 
ao redor do mundo 
confirmam esta 
afirmação.

Turquia e, Egito Brasil  
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Foi um verdadeiro 
tsunami. As manifestações 
de junho no Brasil 
colocaram o país de pernas 
para o ar. Mais de 300 
cidades sentiram o brado 
de milhões de 
manifestantes expressando 
sua indignação e revolta. As 
passeatas começaram 
contra o aumento da 
passagem urbana e por um 
transporte público de 
qualidade. Mas a cada dia, 
nas ruas, novas e sentidas 
reivindicações apareciam 
nas cartolinas escritas à 
mão, nas faixas 
improvisadas e nos gritos 
da multidão. 

Em pouco tempo ficou 
demonstrado que não era 
só os 20 centavos de 
aumento o combustível que 
mantinha a fogueira acesa.  
Educação e saúde pública 
de qualidade, contra a 
corrupção, contra a 
homofobia e exigências 
democráticas por 
participação e 
transparência, entraram 
rapidamente na pauta. Em 
verdade, todos velhos e 
conhecidos problemas. O 
que mudou então? 

O novo foi que o Brasil 
começou a sentir o impacto 
da crise econômica 
mundial e o governo tentou, 
com inflação, arrocho 
salarial, aumento das 
passagens e sucateando 

ainda mais os serviços 
públicos, descarregar as 
consequências dessa crise 
no povo trabalhador. Esse 
foi o elemento central que 
gerou essa tremenda 
inflexão para a irrupção das 
massas nas ruas, iniciada 
principalmente pelos 
jovens, mas que foi 
ganhando corpo e simpatia 
em setores populares e 
entre os trabalhadores.

O contraste gritante 
entre os gastos para realizar 
a Copa da FIFA 2014, 
esbanjando dinheiro 
público enquanto a saúde e 
a educação são 
escandalosamente 
sucateadas, se converteu 
em bandeiras contra a 
Copa: “Não me interessa se 
o Brasil vai ser campeão, 
quero dinheiro para saúde e 
educação”, cantava a 
multidão, assim como: “Não 
vai ter Copa”, que os 
corruptos cartolas da FIFA 
ouviam com preocupação 
em meio aos protestos, 
brutalmente reprimidos, 
durante a Copa das 
Confederações. Mas, a cada 
repressão a resposta era 
mais gente nas ruas e mais 
ódio contra os governantes.

Nesse contexto se 
expressou a rejeição aos 
governos, aos políticos, aos 
partidos e no geral a todas 
às instituições do regime, 
um fato comum nas 
mobilizações que 
assistimos em todo o 
mundo, que expressa um 

claro sentimento de que 
esses políticos e suas 
instituições não as 
representam visto que 
estão a serviço do 
enriquecimento pessoal e 
do grande capital.  Os 
personagens mais visíveis 
desta crise começaram a 
ser lembrados com ódio nas 
manifestações. Era contra 
Renan Calheiros, Sergio 
Cabral e Eduardo Paes do 
PMDB, contra Alkmin e 
Marconi Perillo do PSDB, 
contra o recém-empossado 
Haddad e contra o 
homofóbico pastor 
Feliciano e sua “cura gay”, 
contra a FIFA, e, é claro, 
contra Dilma e o PT.  As 
centrais sindicais, como a 
CUT, que nos últimos anos 
permaneceram paralisadas, 
agindo como rodas 
auxiliares do governo, 
foram rejeitadas nas 
passeatas.

Aconteceu uma 
grande mudança

Sem dúvida a ofensiva 
das jornadas de junho 
mudou radicalmente a 
situação política do país 
criando uma nova 
realidade, onde a 
juventude, os trabalhadores 
e o povo estão mais fortes, e 
o governo federal, os 
estaduais e o regime em seu 
conjunto estão bem mais 
fracos, em crise e na 
defensiva.  Um elemento 
fundamental desta nova 
conjuntura é que amplos 

setores de massas tomaram 
consciência que com muita 
luta é possível conquistar 
vitorias. A anulação do 
aumento da passagem, algo 
que no inicio as autoridades 
consideravam impossível 
de fazer, foi um grande 
triunfo da mobilização. 
Outro fato novo é que se 
perdeu o medo da 
repressão e das ameaças 
dos governantes. E, um 
terceiro elemento é o 
desaparecimento das 
velhas direções, PT e CUT, 
UNE e PCdoB, do comando 
das lutas e dos 
enfrentamentos. 

O governo e seus aliados 
ficaram desmoralizados. 
Golpeados, tentam se 
reacomodar com propostas 
que supostamente dariam 
respostas às vozes das ruas. 
Mentira! Tudo encenação 
para parar a queda de 
popularidade nas 
pesquisas frente às 
próximas eleições. A 
proposta de Dilma, de pacto 
e de plebiscito, não serve 
aos trabalhadores. O pacto é 
para manter o ajuste fiscal e 
o plebiscito que ela propõe 
não é para aprofundar a 
democracia. 

As vozes das ruas 
pedem outra coisa. Pedem 
transporte público barato e 
de qualidade e para isso 
tem que atacar os lucros 
dos empresários do setor. 
As ruas pedem saúde e 
educação pública de 
qualidade e para isso é 

necessário suspender o 
pagamento dos juros da 
dívida pública para investir 
em serviços públicos.  As 
palavras de ordem das 
passeatas pedem para 
romper os acordos com a 
FIFA. As ruas gritam contra 
os corruptos, querem os 
mensaleiros presos, e o Fora 
Renan, Fora Feliciano! 
Sobre isso Dilma e o PT não 
querem consultar o povo, 
porque isso significaria 
contrariar os interesses de 
seus verdadeiros aliados e 
financiadores de 
campanha.
A pauta das ruas, a pauta 
para defender os interesses 
do povo pobre e 
trabalhador, é diferente da 
do governo e dos partidos 
da ordem. Para avançar 
nessa pauta é necessário 
derrotar a política 
econômica do governo e 
inverter a lógica, 
destinando maiores 
recursos em favor dos 
trabalhadores. Nada será 
como antes. Estamos mais 
fortes e o governo está 
golpeado. Refletindo as 
jornadas de junho, o dia 11 
de julho demonstrou que, 
apesar do descaso e da 
traição das velhas direções, 
o movimento tem 
disposição de se organizar 
para lutar. Dar continuidade 
à luta para desembocar 
numa greve geral não só é 
uma tarefa possível como 
necessária para continuar 
avançando.

Nada
será
como
antes

Adolfo Santos
CST-PSOL



Quando estourou a crise 
da economia capitalista, há 
seis anos, Lula teve a infeliz 
ideia de afirmar que não 
afetaria o Brasil, ou que, no 
máximo seria uma 
“marolinha”, visto que o país 
estava “descolado” da 
economia mundial. Montou-
se uma campanha 
propagandística sobre os 
bilhões que tiraríamos do 
petróleo e do pré-sal; dos 
benefícios da Copa e das 
Olimpíadas; que com Lula, o 
Brasil tinha se libertado da 
dívida e que nada devíamos; 
que com o programa bolsa 
família mais o crédito farto e 
barato, a vida era só alegria. 
Chegou-se mesmo a cogitar 
que os chamados países 
“emergentes”, os BRIC's 
(Brasil-Rússia-Índia-China) 
seriam a nova locomotiva da 
economia mundial.

No entanto, uma correta 
análise da economia 
mundial, neste mundo 
dominado pelo capitalismo 
com suas multinacionais e 
seu capital financeiro, 
indicava o contrário. O 
impacto da crise era 
inevitável, precisamente 
pelo domínio que as grandes 
corporações internacionais e 
os bancos têm do mundo, 
que em questão de minutos 
são capazes de afundar a 
economia de um país inteiro, 
em momentos em que a 
especulação transformou-se 
na forma mais fácil e rápida 

de reprodução do Capital. 
Até que a “bolha” estoura. 

E assim o Brasil entrou na 
rota da crise, agravada pela 
corrupção desenfreada do 
mundo político, 
potencializando todas as 
contradições de um Brasil 
que, ainda no período 
anterior da crise, figurava 
entre os de pior distribuição 
de renda do mundo, ou seja, 
um dos mais desiguais.

A dívida publica (externa 
e interna) cresceu e hoje já 
supera os três trilhões de 
reais. Esta é a razão pela qual 
o governo do PT/PMDB 
dedica quase metade do 
orçamento anual para pagar 
ao sistema financeiro juros e 
amortização de uma dívida 
que não para de crescer. 
Agora, acabam de anunciar 
cortes de no mínimo 15 bi do 
orçamento, tudo para pagá-
la! Afetando assim 
fiscalizações ambientais e 
trabalhistas e quaisquer 
outras atividades que 
demandem deslocamentos 
de servidores públicos.  

A Copa e as Olimpíadas 
não vieram para ajudar o 
Brasil e os brasileiros a 
crescer, mas para sugar 
lucros fabulosos para a FIFA 
e para todas as empresas 
envolvidas em negociatas, 
especialmente as 
empreiteiras, assim como 
para os governos, ministros e 
secretários que de uma 
forma ou outra estão 
mamando nas tetas dos 
jogos. 

E o petróleo e o Pré Sal? 
Também, para pagar a 
dívida, o governo quer leiloar 
o campo de petróleo de Libra 
e reduzirá o percentual do 
lucro da exploração do óleo 
que cabe à União 
privilegiando as 
multinacionais que poderão 
ficar com 60% desse lucro.

Rejeitamos o pacto de 
Dilma, pois é contra os 
trabalhadores.

Ninguém duvida que a 
insatisfação com a situação 
econômica esteja na base 
das massivas mobilizações 
de junho, nas greves que 
continuam e no dia de luta 
das centrais. 

Buscando retomar as 
rédeas do país, depois do 
nocaute recebido nas ruas 
que a deixou grogue, a 
presidente não teve melhor 
ideia do que propor um 
pacto aos governadores e 
prefeitos cujo primeiro ponto 
é a reafirmação do ajuste 
fiscal. Traduzindo: 
economizar para pagar aos 
banqueiros! Claro que o 
pacote veio embrulhado 
com a promessa de um 
“plebiscito” para fazer 
reforma política, achando 
que dessa forma o povo se 
sentiria contemplado. 

A proposta de plebiscito 
não deu certo, ainda que o 
PT, a CUT e alguns falsos 
socialistas o defendam. Pois, 
tem plebiscitos e plebiscitos. 
O da Dilma e do PT/PMDB 
era uma armadilha para 

desmontar o colossal 
processo de lutas, desviando 
a força do povo para a via 
morta de uma consulta que, 
se desse certo, conviria ao 
governo, pois o que ele 
pretendia era passar o voto 
em lista e o voto distrital, ou 
seja, dar mais peso aos 
caciques e aparatos 
partidários rejeitados nas 
ruas. 

Com o ajuste fiscal, que já 
promove mais cortes no 
orçamento, o novo aumento 
dos juros e a economia em 
retrocesso, que dificilmente 
chegará a crescer 2% neste 
ano, a perspectiva é de mais 
lutas e greves visto que os 
jovens e os trabalhadores, 
estimulados pelas jornadas 
de junho e pelo triunfo de 
terem derrotado o aumento 
das tarifas, se sentem mais 
fortes para exigir o que lhes 
correspondem frente a um 
governo enfraquecido. 

A luta pela maior parte da 
pauta de Junho está 
pendente, combinado a isso 
se iniciarão as campanhas 
salariais do segundo 
semestre, criando um 
ambiente onde os 
trabalhadores e jovens 
poderão dar um novo e duro 
golpe no pacto de Dilma e na 
política econômica do 
governo e dos patrões. 
Incentivar, apoiar, unificar e 
fortalecer este processo é a 
tarefa número um dos 
lutadores e dos socialistas 
nos próximos meses. 

Economia
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Da
“marolinha” 
de Lula ao 
tsunami 
do povo 
nas ruas

Silvia Santos
Executiva Nacional do PSOL

O famoso 
“neodesenvolvimentismo” do 
governo do PT consistiu em 
doar dinheiro público do 
BNDES para amigos 
empresários, financiadores das 
suas campanhas, com juros e 
prazos camaradas. Assim, o 
aventureiro Eike Batista criou 
“empresas” que eram 
verdadeiras bolhas. 
Mas, enquanto isso durou, foi 
paparicado pelos bilionários e 
pelos governos do mundo, 
apareceu em lugar de destaque 
na revista Forbes e nas 
publicações do mundo dos 
“ricos e famosos” chegando a 
ser chamado de “Midas”, pois 
como o famoso rei, tudo o que 
ele tocava se transformava em 
ouro!
Mas, como toda bolha, chega 
um momento que estoura, e ao 
estourar, não só os bancos 
entraram em pânico pelos 
créditos que perigam não 
receber, como os fundos de 
pensão, caso dos Correios ou 
dos funcionários do BB, que, 
gerenciados pelos amigos do 
governo, veem comprometido 
seu patrimônio e a 
aposentadoria de milhares de 
trabalhadores.

Eike Batista,
empresário 
“modelo Lula”



Conjuntura
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O PT é de 
esquerda? 
O governo
Dilma está
em disputa?

Michel Tunes
Coordenação da CST-PSOL

Em 2003 o PT começou a 
governar o Brasil. Por isso, 
Lula e Dilma programaram 
uma festa para comemorar 10 
anos dos governos 
“democráticos e populares” 
em meio ao nacionalismo da 
Copa das Confederações e os 
dribles do Neymar. Eles 
falaram dos “avanços sociais” 
e “da econômica sólida”, num 
clima ufanista. A reeleição de 
Dilma era vista como certa, 
sobretudo porque poucos (na 
direita ou esquerda) faziam 
uma oposição intransigente 
ao governo. No entanto, as 
jornadas de junho jogaram 
um balde de água fria nessa 
festa. Os manifestantes 
derrotaram Haddad no 17/7. 
Dois dias depois a residência 
de Lula foi alvo de um 
protesto de jovens em São 
Bernardo do Campo-SP. No 
20/7, milhares tomaram as 
ruas e quase sitiaram Dilma 
no Planalto, mostrando que 
os indignados questionam 
tudo o que está aí. 

Quem são os inimigos dos 
manifestantes?

O furacão que varreu as 
ruas mostrou Lula, Dilma e 
PT no lado oposto ao das 
barricadas e das passeatas. A 
linha divisória entre as ruas e 
os palácios é nítida e marca 
nossos inimigos e aliados. No 
entanto, essa conclusão não é 
consensual. Recentemente 
Leonardo Boff, intelectual de 
muita audiência no PSOL, fez 
eco com os governistas no 
texto “Contra as tramoias da 
direita: sustentar Dilma”. Essa 

mesma concepção levou 
Randolfe a se reunir com 
Dilma e a apoiar o plebiscito 
do PT.

Boff fala que a “direita” - as 
“elites conservadoras”, a 
mídia, a “velha classe política” 
e o PSDB - é nossa inimiga 
central, pois tenta 
“desmontar” as 
“transformações dos últimos 
anos” para voltar ao poder 
(não necessariamente pela 
via eleitoral). Por isso ele 
propõe “reforçar o governo” e 
“influir em seus rumos”. Uma 
política impossível de se 
aplicar, pois o governo já 
decidiu seu rumo como 
agente do Capital, e por isso o 
rejeitamos. 

O governo Dilma é burguês! 
O PT ataca os 
trabalhadores! 

O PT governa para o 
capital especulativo e o 
imperialismo, destinando 
metade do orçamento para o 
pagamento da dívida; para as 
empreiteiras com obras do 
PAC e Copa; para as empresas 
de produtos primários e o 
agronegócio, hoje, centrais na 
economia; para as 
multinacionais; para as 
indústrias e serviços com 
isenções de impostos e 
ataques aos trabalhadores. É 
um governo burguês, de 
conciliação de classes, onde 
essas frações do Capital 
governam com ex- 
sindicalistas, ex-estudantes 
(PCdoB) e ex-guerrilheiros 
que enriqueceram no 
aparelho estatal. 

O PT se consolidou como 
uma nova direita, por isso 
incorporou o PMDB na vice-

presidência e inúmeros 
partidos corruptos e setores 
reacionários na sua base, 
como Feliciano, Blairo Maggi 
e Katia Abreu. Além de 
realizar acordos com 
oligarcas e corruptos como 
Sarney, Collor, Renan, Kassab, 
Maluf, Lupi e Jader. Sem falar 
que a política de 
comunicação do PT beneficia 
as famílias que controlam a 
mídia, e os aliados de Dilma 
são barões do setor e 
concessionários da Globo.

 Justamente por isso, não 
há um golpe de direita em 
curso. Tanto que, foi o PT 
quem colocou “o braço 
armado para limpar as ruas”. 
Dilma criminalizou os 
protestos com a força de 
segurança nacional - que já 
atuou contra grevistas e 
assassinou um índio no Mato 
Grosso -  e colocou o exercito 
nas ruas durante a Copa das 
Confederações (antes o 
exército reprimiu a greve da 
PM na Bahia). Uma linha que 
agrada o Clube Militar.

 Portanto, não existe 
espaço para ser disputado 
pela esquerda no governo. 
Nossa tarefa é derrotar essa 
política antipopular do 
governo Dilma/Temer (PT-
PMDB-PCdoB) como fizemos 
no reajuste das passagens de 
ônibus. Nesse caminho, 
construir uma alternativa 
política anticapitalista e 
revolucionária, tarefa que, 
junto a outros setores que 
lutam, a CST/PSOL está 
empenhada em construir no 
terreno político e no 
movimento social ao lado da 
UNIDOS Pra LUTAR e do 
Vamos à Luta.

PT e PSDB defendem 
projetos idênticos

O PT e PSDB defendem projetos idênticos. Apolarização 
entre eles é tão falsa que Afif Domingos (PSD), vice-governador 
tucano em SP, é também Ministro do governo Petista. A 
principal diferença entre eles é o nome que vai governar para a 
classe dominante. Isso porque, nada de fundamental mudou 
desde a Era FHC: mesma receita econômica ditada pelo FMI e 
Banco Mundial; continuam as privatizações e as instituições da 
falsa democracia dos ricos foram mantidas. Não por acaso, 
Alckmin e Haddad atuaram juntos e Dilma enviou a força de 
segurança nacional para ajudar o governo Anastásia (PSDB-
MG) a reprimir as passeatas. 

Há 10 anos o PT expulsava 
os  parlamentares “radicais”!

Em 2013 completa-se 10 anos da expulsão dos “Radicais do 
PT”: Babá, Luciana Genro e Heloisa Helena. Sem dúvida, os 
“Radicais” estavam certos. A atual revolta popular questionou a 
política econômica e social dos governos do PT.

Numas das manifestações que lotaram o centro do Rio, 
Babá, conversava com um dos manifestantes: “olha, nem bem o 
PT e o Lula subiram a rampa do palácio, eles aprofundaram 
uma guinada à direita e passaram a aplicar o modelo 
neoliberal. Aí, veio a reforma que privatizou a previdência e 
nossa expulsão. Foi isso que deu origem ao movimento que 
fundou o PSOL em 2004, um projeto classista e socialista que 
temos que defender”. 



Juventude
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Uma geração de indignados 
se rebela contra o sistema. 
Essa legião esperta no calor 
das revoluções árabes, 
greves europeias, 
acampados da Espanha, do 
Occupy Wall Street e das 
manifestações de Portugal e 
Chile. Eles aprenderamque a 
ação direta nas ruas derruba 
ditaduras e derrota governos. 
São 
quemtransformampraças 
em minicomunas do século 
XXI: Tahrir, Puertadel Sol, 
Syntagma, Zuccotti Park e 
Taksin.
É a vanguarda gestada após 
as revoluções que 
derrotaram as ditaduras 
stalinistas e derrubaram o 
muro de Berlim. Desatrelada 
da burocracia que destruiu 
as conquistas bolcheviques 
de 1917, não está presa aos 
esquemas da Guerra Fria, 
chorandoo fim da URSS e a 
“situação defensiva”. Sem 
seguir os velhos 
Comunistas/Socialistas, 
confiam em suas próprias 
forças e lutam por seu futuro 
transformando o impossível 
em inevitável e o 
extraordinário em cotidiano.  
Questionam a fé cega nos 
“lideres”, não acatam 
decisões prontas, querem 
democracia na discussão 
esimpatizam coma 
radicalização. Expressam 

uma revolução política que 
avança desde 1989, uma 
rebelião das bases que 
questiona a esquerda que 
administra o sistema etrai as 
lutas.Protestam contra o 
totalitarismo, a democracia 
burguesa e os partidos da 
ordem“que não nos 
representam”.
A juventude é o motor dessa 
revolta global porque não 
tem perspectiva de futuro no 
capitalismo, sendo atacada 
pela crise econômica: cortes 
de direitos, baixos salários, 
desemprego, péssimos 
serviços públicos. É a 
juventude “à rasca”, 
precarizada. Por outro 
lado,não aceitam a 
irracionalidade do sistema. 
Entra em movimento com 
facilidade não se 
importando comas 
consequências, diferente da 
maioria dos operários que 
com mais dificuldade se 
descolam dos dirigentes 
sindicais pelegos.
Foi Leon Trotsky, fundador 
da IV Internacional,quem 
disse que “quando se 
desgasta um programa e 
uma organização, desgasta-
se a geração que os carregou 
nos ombros. A renovação do 
movimento se faz por meio 
da juventude, livre de toda 
responsabilidade com o 
passado”. E é isso que 
estamos assistindo em 
escala mundial frente ao 
declínio das antigas 

lideranças de esquerda. Os 
revolucionários apostam 
noespírito ofensivo e no 
entusiasmo dos indignados 
para superar as lacunas e 
debilidadesdessa nova 
vanguarda. 

Não somos apartidários: é 
necessária organização 
política!
Em meio àfalência dos 
reformistas, que aplicam o 
ajuste fiscal, governam com a 
burguesia e traíram as 
revoluções árabes, não se 
visualizam fortes 
alternativas revolucionárias. 
É compreensível, portanto, o 
crescimento 
doapartidarismo.Nesse 
contexto o autonomismo se 
alimenta de correntes e 
intelectuais anti partidários 
surgidos pós-queda do muro 
de Berlim que fazem 
campanha contra os partidos 
revolucionários de esquerda.
Compreendemos 
erespeitamos os ativistas que 
defendem essas ideias, mas 
discordamos dessas 
concepções. Acreditamos 
que essa é a polêmica central 
do movimento. Levar ou não 
bandeiras numa passeata é 
secundário. Nós da CST-
PSOL e do Vamos à Luta 
defendemos a necessidade 
de organização, de um 
programa e de um 
instrumento político 
partidário para os 
manifestantes.

É preciso um programa e 
uma organização política 
anticapitalista
Por mais massivas que sejam 
as lutas, por mais heroicos 
que sejam os manifestantes, 
sem um programae um 
partido revolucionário, além 
de novos organismos para 
continuar mobilizados,não 
teremostransformações 
radicais como as propostas 
que apresentamos aqui no 
nosso jornal. 
Após manifestações, os 
poderosos ficam na 
defensiva ou são derrotados, 
mas tentam se reciclar para 
seguir governando. No Egito a 
revolução levou a irmandade 
mulçumana ao poder, para 
depois derruba-la, sendo que 
os militares tentam usurpar a 
vitória. Quer dizer, podemos 
derrubar um governo ou 
conquistar a redução das 
passagens, mais depois eles 
voltam a nos atacar por 
outras vias ou com um novo 
governante. É impossível 
mudar o país e o mundo sem 
que a classe trabalhadora e o 
povo tomem o poder político 
e governem para os de baixo, 
concretizando nossas pautas. 
E para realização de nosso 
programa necessitamos da 
um partido revolucionário.Na 
Bolívia, após várias 
insurreições, a COB-Central 
Operária Boliviana teve que 
deliberar a proposta dos 
mineiros sobre a fundação de 
um Instrumento Político dos 

Trabalhadores, pois lá 
também a representação 
independente no terreno 
político é uma necessidade.
Não acreditamos que essa 
mudança virá através das 
eleições, mas discordamos 
dos que se negam a utilizar 
esse espaço. Achamos 
importante disputar com 
nossas propostas também 
nesse terreno e, se possível, 
eleger parlamentares que 
apoiem as manifestações. Em 
Porto Alegre, foi importante a 
ação dos vereadores do PSOL 
no momento das passeatas. 
No Rio, as posições de Freixo 
ajudaram a levar gente pra 
rua.
Por fim, entendemos que o 
movimento social que está 
em curso precisa se articular 
mais. Já vimos que para obter 
vitórias temos que fortalecer 
organismos de combate, 
como o Fórum de Lutas 
Contra o Aumento do Rio. 
Essas articulações devem ser 
mantidas nos estados e 
conduzidas com o máximo 
de democracia, sempre 
ouvindo a todos. Agora é o 
momento de enraizar nossa 
luta por meio de comitês por 
local de trabalho, estudo e 
moradia.Ao mesmo tempo 
devemos coordenar uma 
reunião nacional do Bloco da 
Luta do RS, o MPL de SP, o 
Fórum do RJ com os demais 
movimentos estaduais para 
discutir a mobilização no 
segundo semestre.

A juventude e a revolta
global contra o  sistema!

Michel Tunes
Coordenação da CST-PSOL



“Greve geral para fazer 
ruptura com um governo 
eleito pelo povo, em um país 
onde funciona o Congresso, 
que não há ditadura...?” Estas 
palavras, que seriam normais 
na boca do Ministro da Casa 
Civil foram pronunciadas 
pelo atual presidente da CUT, 
Wagner Freitas (FSP-
11/07/2013), tentando blindar 
o governo frente à 
possibilidade de que as 
bases, insufladas pela 
rebelião de junho, queiram ir 
além das propostas 
burocráticas e recuadas das 
centrais sindicais.

Não poderia ser diferente. 
Direções do movimento, 
especialmente a CUT e a 
UNE, dirigidas por petistas e 
o PCdoB, não somente 
estiveram ausentes das 
passeatas de rua do último 
mês, estão há 10 anos – o 
tempo que o PT está no 
poder - atuando como 
correia de transmissão do 
governo entre os 
trabalhadores e a juventude. 
Por isso, não foi estranho que 
fossem rejeitadas quando 
tentaram participar das 
passeatas de junho com o 
objetivo de desviar o foco e 
retomar o controle da 
situação.

Junho foi um grande 
teste. Longe das 
mobilizações e da pauta que 
as massas levantavam nas 
ruas, as centrais sindicais se 

reuniram com Dilma e 
saíram elogiando o plebiscito, 
uma proposta oportunista de 
um governo encurralado, 
que acabaria morrendo antes 
de nascer. Somente Paulinho, 
da super pelega Força 
Sindical, saiu criticando o 
encontro e declarando que 
queria mudanças na política 
econômica, apenas uma 
chantagem de quem é parte 
do governo e só disputa 
cargos e espaços no poder.

Dessas centrais, depois 
de uma reunião entre Lula e 
os dirigentes dos 
movimentos sociais 
governistas, surgiu a 
proposta do Dia Nacional de 
Luta para 11 de julho. Uma 
resposta de afogados 
tentando salvar as roupas 
para não serem escorraçados 
pelas bases. Foi uma 
proposta “cheia de dedos”. 
“Não é contra Dilma nem 
contra o governo”, insistia a 
direção da CUT enquanto 
levantava a mesma pauta do 
mês de abril, como se nada 
tivesse acontecido depois 
disso em nosso país. 
Infelizmente, setores com 
histórico de luta importante, 
como o MST, se somaram a 
este discurso de que os 
protestos poderiam 
beneficiar golpistas e setores 
da direita, como se a direita 
em peso não estivesse dentro 
do próprio governo levada 
pela mão de Lula. É a triste 
consequência de direções 
cooptadas pelo aparato do 

governo, que acabam 
capitulando.

A nova situação aberta 
no Brasil prenuncia novas e 
fortes lutas. Com certeza, as 
direções governistas 
quererão ser parte deste 
processo, não para que 
avance, mas para tentar 
controlar e continuar 
blindando o governo.  É o que 
fizeram no dia 11 e na maioria 
das lutas dos últimos anos. 
Estaremos juntos para 
convocar, mas exigindo ir 
contra o plano econômico e o 
governo Dilma do PT/PMDBe 
denunciandoestas direções 
governistas porque serão 
inconsequentes na luta. 

As jornadas de junho e o 
dia nacional de luta 
aconteceram, apesar das 
velhasdireções. Os 
trabalhadores e a juventude 
estão demonstrando que 
querem ir além, para derrotar 
o plano econômico de ajuste, 
acabar com a falta de 
transparência e mudar o 
sistema político de 
mordomias que protege os 
corruptos e a corrupção 
como método de fazer 
política. Para avançar nesta 
pauta, estão dadas as 
condições. Manter a 
mobilização, chamar novos 
dias de luta nacional e 
convocar uma greve geral 
deverá ser uma exigência às 
velhas direções enquanto, no 
calor dessas lutas, iremos 
construindo uma nova 
direção.

Dos últimos processos surge um debate. Por exemplo, a CSP-
Conlutas, dirigida pelo PSTU, e outras correntes da esquerda, 
elaboram sua política priorizando unidade de ação com a 
burocracia sindical governista, acima das divergências políticas e 
metodológicas. Inclusive, acham errado criticar a burocracia no 
meio de uma greve, renunciando assim a disputar a direção com 
esses setores burocráticos. 
Por isso, a CSP-Conlutas entrou muda e saiu calada do encontro 
das centrais sindicais com a presidente Dilma. Também não se 
opôs à pauta definida pelas centrais para o dia 11 de julho, ainda 
que não concordassem com ela. Não adianta depois editar um 
panfleto com outras reivindicações se não coloca, com clareza, que 
a pauta da CUT não serve aos trabalhadores porque não chama a 
lutar contra o governo e seu plano econômico. Só isso seria um 
empecilho para uma convocação conjunta. Essa falta de 
diferenciação clara os levou a atuar juntos com a burocracia em 
ações que resultaram em derrotas dos trabalhadores. A tripartite 
da construção civil e o acordo da Fasubra e demais servidores 
públicos federais, assinado com o governo, são dois exemplos 
dessas consequências quando se procurou a unidade com a 
burocracia a qualquer custo.
A CST e a Unidos Pra Lutar são a favor de fazer atividades, lutas e 
atos unitários com setores da burocracia, se isso ajudar a 
mobilização. Mas, partindo de uma caracterização de classe, 
sabemos que a burocracia vai trair por seu caráter conciliador e 
em defesa de seus interesses, que não são os dos trabalhadores, 
por isso temos que exigir e denunciar permanentemente seu papel 
no conflito, para alertar os trabalhadores e impedir a derrota, 
disputando a direção do movimento, sendo que, é nos processos 
de luta que a disputa é mais necessária e possível que nunca.
No próximo período é possível que, empurrados pela pressão das 
bases, as direções burocráticas e governistas como a CUT, a Força 
Sindical, a CTB ou a UNE, convoquem dias de luta e mobilização, 
não porque tenham mudado seu caráter colaboracionista, mas 
para tentar controlá-las e impedir seus triunfos.  Vamos participar 
das mesmas, mas exigindo dessas direções ir além de suas 
propostas conciliadoras e alertando os trabalhadores de que, por 
seu caráter de roda de auxilio do governo, mais cedo que tarde elas 
irão trair, e daí a importância gigantesca de ir construindo direções 
alternativas, democráticas, de lutas e autônomas.

Movimento
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As direções 
governistas
e a nova 
situação
aberta no 
país

Adolfo Santos
CST-PSOL

Unidade de ação sem
diferenciação com 
a burocracia sindical?



Sindical

10  combate socialista

A onda de mobilizações 
que sacudiu o país em 
junho serviu como 
combustível para que 
diversas categorias saíssem 
a lutar no Pará.

Prova disso é que 
inclusive setores sem 
nenhuma tradição de 
grandes enfrentamentos 
com a patronal e os 
governos, inspirados nas 
lutas da juventude, 
levantaram-se em 
verdadeiras rebeliões. Os 
comerciários das redes de 
supermercados de Belém e 
do interior do Estado foram 
o melhor exemplo desse 
processo.

Por fora da burocracia 
que dirige seu sindicato, 
ligada a UGT, trabalhadores 
das redes Líder, Nazaré, 
Formosa, Y. Yamada, Cidade 
e Amazônia cruzaram os 
braços. 

Tudo começou com a 
greve dos trabalhadores do 
Grupo Líder que exigiam: 
extinção do banco de horas; 
turno de seis horas diárias 
de trabalho; jornada corrida 
com intervalo; fim da virada 
de serviço; ticket 
alimentação de R$260; 
plano de saúde; o direito ao 
atestado médico; plano de 
cargos e salários; extinção 
do acúmulo de funções; fim 
do desvio de função; 
adicional por 
periculosidade; adicional de 
insalubridade; local para 

descanso, além da 
construção de banheiros 
masculinos e femininos. 

As denúncias dos 
funcionários eram várias, de 
desvio de função a assédio 
moral. Além dessas 
questões, o plano de saúde 
ofertado pelo Grupo Líder 
também foi alvo de muitas 
reclamações. Ao final, os 
trabalhadores, após três dias 
de greve, mesmo com a 
direção do sindicato 
querendo acabar com o 
movimento no primeiro dia, 
conseguiram arrancar a 
redução da jornada para 7 
horas, acabar com o banco 
de horas  e reajustar o vale 
alimentação, entre outras 
reivindicações.  Dos 14 
pontos de sua pauta, doze 
foram atendidos, uma 
grande vitória! Esse 
movimento “contagiou” o 
poderoso Grupo Y. Yamada 
que teve que atender a 
reivindicação dos seus 
trabalhadores, o mesmo 
ocorrendo com o restante 
das redes. Os trabalhadores 
de Magazines e Lojas de 
Shoppings, ligados a esse 
setor, iniciaram processo de 
mobilização exigindo o 
mesmo ganho dos 
trabalhadores de 
supermercados e já 
avisaram que, com ou sem o 
apoio do sindicato, se os 
patrões não atenderem sua 
pauta a greve é inevitável.

 
Seguem as mobilizações

 Além dos comerciários, 
outros setores da classe 

trabalhadora realizam 
protestos, greves e lutas. Os 
urbanitários da Cosanpa 
(Companhia de Água e 
Esgoto) seguem paralisados 
já faz 36 dias; Polícia Civil, 
Guarda Municipal e 
servidores do DETRAN 
realizam mobilizações e 
operações padrões, e 
professores do Município 
preparam greve para agosto.

Mas, é na saúde, seja 
municipal ou estadual, que 
faz semanas que ocorrem 
paralisações, atos e 
passeatas unificadas contra 
o descaso total dos 
governos do PSDB, que 
privatizam setores 
fundamentais dos hospitais 
em consonância com o 
governo federal, o que faz 
com que os elementos mais 
básicos, como dipirona ou 
soro, não sejam suficientes 
para as demandas diárias.

As Mortes na Santa Casa 
de Misericórdia e no Pronto 
Socorro Municipal tem sido 
uma rotina, o que tem feito 
os trabalhadores saírem a 
lutar. 

A luta dos trabalhadores 
da saúde ocorre pela base, 
sem o devido apoio dos 
vários sindicatos ligados ao 
setor. O Pronto Socorro 
Municipal é sua principal 
vanguarda e tem 
encontrado na população 
usuária um importante 
apoio na luta e denuncia da 
situação.

 
Apoiar as lutas da cidade

 Em meio a esse 

momento de fortes 
enfrentamentos com os 
governos e as burocracias 
sindicais, nós da UNIDOS 
PRA LUTAR temos 
chamado, desde o ano 
passado, a constituição de 
um Fórum de Lutas que 
articule e unifique as pautas 
das categorias e setores em 
luta, como a juventude. 

Acreditamos que esse é 
o caminho para obtermos 
vitórias concretas e 
construirmos uma nova 
direção para o movimento, 
que seja independente de 
governos e patrões. 

Questionamento, como 
o que sofreu a direção 
burocrática sindical nos 
comerciários, é o que está 
acontecendo também na 
saúde, no setor rodoviário, 
alimentação, polícia militar, 
professores particulares, 
assistentes sociais, 
portuários, vigilantes, 
bancários, correios, etc., 
categorias dirigidas - 
algumas há décadas - pela 
burocracia sindical ligada à 
maioria das centrais 
sindicais existentes em 
nosso país, que atuam em 
defesa de seus privilégios 
materiais blindando os 
governos. 
 
Fortalecer o Fórum 
Estadual de Lutas
 UNIDOS PRA LUTAR, 
VAMOS À LUTA e vários 
sindicatos e entidades 
conseguiram potencializar a 
política do fórum com a 
nova conjuntura de lutas. 

No dia 11/07 foi realizado um 
Ato, por fora das centrais 
governistas, que conseguiu 
atuar com independência 
política, enfrentando o 
governo Dilma assim como 
os governos estadual e 
municipal.  
Longe de ser uma política 
sectária e divisionista da 
classe, como insinuam 
alguns burocratas sindicais, 
o Fórum cumpre o papel de 
disputar a direção do 
movimento sindical, 
estudantil e popular em 
nossa cidade. É o esforço de 
unir pela base, com 
autonomia e 
independência, todos os 
que querem lutar contra o 
governo e os patrões, não 
importando a que central 
sindical esteja filiada.
Infelizmente, os 
companheiros da CSP-
Conlutas, que poderiam 
ajudar a potencializar esse 
espaço e impor uma derrota 
ao governismo, têm optado 
em ficar na contramão 
desse processo.
Apostamos em unidade na 
luta, com autonomia do 
governo e democracia 
sindical. Desta forma os 
trabalhadores comerciários 
demonstraram que se pode 
lutar e vencer!  
 Nosso próximo grande 
desafio é construir a greve 
da educação do Município 
contra os desmandos da 
prefeitura de Zenaldo 
Coutinho (PSDB), assim 
como intervir nas próximas 
campanhas salariais.

PARÁ

Sivia Letícia
CST-PSOL e Unidos pra Lutar

Rebeliões
pela base
questionam
burocracias
governistas e
obtém vitórias

Funcionários
do Grupo Líder
em greve
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Primeira  no Brasil - 1917Greve Geral

O primeiro grande movi-
mento grevista da história 
sindical brasileira teve início 
na cidade de São Paulo nas 
fábricas têxteis nos bairros da 
Moca e Ipiranga. A greve 
estourou nas fábricas do 
Cotonifício Rodolfo Crespi e se 
estendeu pelos estados do Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Sul, 
com a adesão dos servidores 
públicos e diversos setores 
dos trabalhadores que 
exigiam melhores salários e 
condições de trabalho. Tudo 
começou a partir de uma 
manifestação no dia 9 de 
julho, quando a repressão da 
polícia acabou causando a 
morte de um jovem anarquis-
ta espanhol chamado José 
Martinez. A indignação de sua 
morte fez com que o velório 
do jovem assassinado fosse 
acompanhado por uma 
multidão e ampliasse o 
movimento dos trabalhado-
res. Os trabalhadores entra-
ram em greve, mais de 70 mil 
pessoas aderiram ao movi-
mento, transformando São 
Paulo em um campo de 
batalha com armazéns 
saqueados, veículos e bondes 
incendiados e até barricadas 
nas ruas.

A greve geral de 1917 
representou toda a insatisfa-
ção acumulada dos trabalha-
dores no início da República 
Brasileira. Nas primeiras 
décadas do século XX o Brasil 

passou a exportar grande 
parte dos alimentos produzi-
dos para os países da Tríplice 
Aliança (aliança militar entre o 
Reino Unido, a França e o 
Império Russo), em decorrên-
cia da Primeira Guerra 
Mundial. Mas, essas exporta-
ções afetaram o abastecimen-
to interno causando elevação 
nos preços dos poucos 
produtos disponíveis. Embora 
o salário subisse, o custo de 
vida aumentava de forma 
desproporcional, piorando as 
condições dos trabalhadores 
para sustentar suas famílias e 
forçando o trabalho infantil 
para complementar as rendas 
domésticas. E, para agravar a 
situação, por todo o país os 
governos oligárquicos lidavam 
com as questões sociais como 
casos de polícia, tomando 
medidas arbitrárias que 
envolviam prisões, torturas e 
expulsão dos estrangeiros do 
Brasil. A classe dominante 
acreditava que expulsando os 
“baderneiros” e “vândalos” 
estrangeiros, os “dóceis” 
operários brasileiros voltariam 
a ficar calmos. Mas, a resposta 
dos trabalhadores foi outra.

A conjuntura vivida em 
1917 gerou um amplo movi-
mento sindical. Foi organizado 
o Comitê de Defesa Proletária 
para defender a greve. O 
Comitê, juntamente com ligas 
e corporações operárias, 
apresentou no dia 11 de julho 
suas reivindicações: liberdade 
aos presos em decorrência da 
greve; direito de associações 
para os trabalhadores; que os 

trabalhadores não fossem 
demitidos por envolvimento 
com a greve; abolição do 
trabalho para menores de 14 
anos; fim do trabalho noturno 
para os menores de 18 anos; 
abolição do trabalho noturno 
feminino; aumento entre 25% 
e 35% nos salários; pagamento 
dos salários a cada 15 dias; 
garantia de trabalho perma-
nente; jornada de oito horas, 
semana inglesa e aumento de 
50% em todo trabalho extraor-
dinário.

  Desesperados, os patrões 
concederam o aumento 
imediato aos seus funcionári-
os e se comprometeram a 
estudar as demais exigências. 
Os patrões passaram a ter que 
levar em consideração a 
decisão dos empregados, o 
que consagrou a grande 
vitória do movimento grevista. 
Mesmo assim, alguns movi-
mentos permaneceram 
espalhados pelo Brasil até 1919.

   Até a Greve de 1917, o 
anarquismo (que resistia à 
ideia de organizar os trabalha-
dores num partido político) 
era a ideologia dos trabalhado-
res no Brasil. Logo após a greve 
e, com uma expectativa que 
outras revoluções sociais 
como a vitoriosa revolução 
soviética-bolchevique em 
outubro na Rússia ocorressem 
em diversos países, inclusive 
no Brasil, em 1921, foi criado o 
Centro Comunista do Rio de 
Janeiro que deu as bases para 
a fundação do Partido 
Comunista do Brasil (PCB) em 
1922.

Mário Makaiba
CST-PSOL

Quando a cidade 
do Rio de Janeiro 
ainda era a capital do 
Brasil no tempo de 
Dom Pedro II, em 
1879, um levante 
popular de 
aproximadamente 
cinco mil 
manifestantes foi 
para frente do palácio do imperador para exigir a diminuição da 
tarifa de vinte réis (um vintém) cobrados pelo transporte público 
dos bondes de tração animal que serviam à população. Mas foram 
reprimidos pela força policial.

Um dos principais líderes do protesto era o jornalista 
republicano Lopes Trovão que convocava a população carioca, no 
jornal Gazeta da Noite, a reagir com determinação contra a 
medida imperial. O imperador prometia abrir negociação para 
frear os ânimos de revolta da massa.

Em 01 de janeiro de 1880, quando seria oficializado o 
aumento, uma massa revoltada se dirigiu até o Largo do São 
Francisco, local de partida e chegada da maioria dos bondes. A 
presença da policia só aumentou o clima de tensão. Impacientes, 
os revoltosos começaram a gritar “fora o vintém”, esfaquear mulas 
e espancar os condutores dos bondes. Sem condições de conter os 
manifestantes, a repressão policial foi reforçada com as tropas do 
exército que abriram fogo contra a multidão em revide às pedras 
lançadas por ela contra a cavalaria imperial. Em pouco tempo, a 
saraivada de tiros dispersou os manifestantes à custa de uma 
dezena de mortos e feridos. Passado o calor dos acontecimentos, o 
motim popular foi completamente desarticulado nos dias 
posteriores. 

O impacto da Revolta do Vintém, com seus mortos e feridos, 
na sociedade da época forçou as autoridades e companhias de 
bonde a anularem o reajuste do transporte.  O reajuste da tarifa dos 
bondes era uma das medidas orçamentárias tomadas pelo 
governo mediante a recessão econômica experimentada no ano 
de 1877. Nesse sentido, a cobrança do vintém atingia diretamente o 
bolso de setores médios e baixos da população do Rio de Janeiro. 
Mesmo não sendo um movimento que questionasse diretamente o 
regime monárquico, a Revolta do Vintém ficou marcada como um 
fato importante das mudanças sociais, políticas e econômicas dos 
finais do governo de Dom Pedro II.

A REVOLTA DO VINTÉM
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InternacionalEGITO
Declaração da UIT-QI

A mobilização
revolucionária 
derrubou Mursi!
Nenhum apoio
aos militares! 
Somente os
trabalhadores
e o povo  no poder
serão a solução!   

A queda do presidente 
Mursi, no Egito, foi o resultado 
de uma gigantesca 
mobilização revolucionária do 
povo trabalhador, dos jovens e 
mulheres, concentrados 
durante dias na Praça Tahrir. 

As Forças Armadas deram 
um golpe para destituir Mursi 
e instalaram um governo de 
“transição” para evitar que o 
processo revolucionário 
passasse por cima deles, visto 
que eles, também tinham 
respaldado o governo de 
Mursi.

O povo egípcio exigiu a 
saída de Mursi por que este 
governo, do partido islâmico 
da Irmandade Muçulmana 
(HH), rompeu com as 
expectativas que o povo 
depositou nele um ano atrás.

A revolução de 2011 
reivindicou liberdades 
democráticas e também 
reclamou melhores salários, 
mais empregos e o fim da 
exploração das 
multinacionais e dos grupos 
empresariais vinculados aos 
militares. Estas expectativas 
foram frustradas, pois o 
governo de Mursi continuou 
governando para as 
multinacionais, grandes 
empresários e banqueiros, 
pactuando com Obama e 
avalizando o poder 
empresarial e corrupto dos 
militares.

O ex-presidente Mursi, que 
emergiu após uma poderosa 

revolução democrática, editou 
decretos que lhe outorgavam 
superpoderes como 
presidente. Enquanto isso, o 
país submergia numa grave 
crise socioeconômica, com 8% 
de inflação, desemprego em 
torno de 15% e uma economia 
semiparalisada, onde o 
turismo, uma das principais 
fontes de divisas, caiu 30%. 
Isto fez crescer a insatisfação e 
o protesto social. Por isto as 
massas saíram às ruas sob a 
palavra de ordem “Fora Mursi” 
e “por uma segunda 
revolução”.  

Rejeitamos o golpe militar! 
Nenhuma confiança nos 
militares nem no governo de 
“transição”! 

Se os militares ainda não 
estão reprimindo os 
manifestantes é por medo de 
serem derrotados pelo 
movimento de massas. 
Pretendem com isso evitar a 
continuidade da revolução. 
Trata-se de uma manobra dos 
de cima, utilizando tanto os 
mecanismos da democracia 
burguesa formal, como 
medidas autoritárias e 
repressivas. 

Seu objetivo fundamental 
não é o de atender às 
reivindicações das massas, e 
sim se perpetuar no poder 
através de governos 
submissos que lhes sirvam 
para proteger seu enorme 
poder econômico, visto que 

controlam 40% do PIB em 
aliança com as multinacionais 
e setores do imperialismo, 
enquanto o povo afunda na 
miséria e no desemprego. 
Ademais, as Forças Armadas 
do Egito tem pactos com os 
EUA pelos quais recebe 
bilhões em armamentos e 
equipamentos bélicos.

Repudiamos o golpe 
militar e seu plano de 
transição democrática 
avalizado pelas autoridades 
religiosas e os dirigentes da 
oposição política pró-ianque, 
como o Premio Nobel da Paz, 
Mohamed Baradei.

Compreendemos o júbilo 
das massas pela queda de 
Mursi, mas não 
compartilhamos do apoio e 
confiança nos militares e na 
polícia. As mudanças pelas 
quais o povo egípcio vem 
lutando desde 2011 serão 
conquistadas quando os 
trabalhadores, a juventude e 
as mulheres do povo 
mobilizado tenham o poder.

A mobilização 
revolucionária deve 
continuar

A queda de Mursi mostra 
que a revolução árabe 
continua de pé e que não 
conseguiram detê-la, nem no 
Egito, nem na África do Norte 
ou no Oriente Médio. Parte 
desse processo tem sido a 
rebelião popular na Turquia 
contra o governo de Erdogan e 

a continuidade da resistência 
contra o ditador da Síria. Nem 
este governo de “transição” 
militar-civil, nem qualquer 
outro que seja composto por 
militares, políticos e 
empresários pró- ianques, 
serão uma solução para os 
objetivos democráticos e 
sociais do povo. 

O problema central da 
revolução no Egito é a falta de 
uma organização e direção 
socialista revolucionaria com 
peso no movimento de 
massas. Assim, este vácuo ora 
é ocupado pelos militares, ora 
por formações ou lideres 
políticos patronais como a 
Irmandade Muçulmana e 
pode ser, agora, por Baradei.

O movimento de massas 
está fazendo a sua experiência 
com os governos surgidos da 
revolução, encabeçados pelas 
forças políticas islâmicas e 
patronais. É necessário que, no 
compasso das mobilizações e 
greves, avancem e se 
consolidem organismos das 
massas em oposição aos 
partidos patronais e às velhas 
burocracias, como os 
sindicatos independentes ou 
as organizações juvenis que 
encabeçaram as 
convocatórias à Praça Tahrir, 
para que possam se colocar 
como um poder operário e 
popular alternativo. Pois, será 
somente com um governo dos 
de baixo, dos trabalhadores e 
suas organizações populares, 

sindicatos e da juventude que 
se poderá avançar com um 
governo próprio, que aponte 
uma saída definitiva para os 
problemas do povo egípcio. 

Por isso, é necessário 
impulsionar e apoiar a 
mobilização operária e 
popular para conquistar uma 
política econômica como 
exige o povo: pela 
expropriação das 
multinacionais, das empresas 
dos militares e dos grandes 
grupos econômicos nacionais; 
pela nacionalização dos 
bancos, pelo não pagamento 
da dívida externa. Isso daria 
verbas para aumentar de 
imediato os salários, criar 
trabalho para todos, melhorar 
a educação e a saúde publicas. 

Para garantir as liberdades 
democráticas, impedir os 
planos autoritários dos 
militares e seus pactos por 
cima, para rejeitar a “Comissão 
de Notáveis”, será necessário 
abrir um amplo debate para 
reorganizar o país sobre outras 
bases através de uma 
Constituinte Livre e Soberana 
que discuta que modelo 
econômico, social e político o 
povo quer e precisa.

Viva a mobilização 
revolucionária da Praça 
Tahrir!

Nenhuma confiança nos 
militares e nem em Baradei!

Apoio às lutas para 
conquistar o poder dos 
trabalhadores e do povo!

Praça
Tahir

comemora
queda

de Mursi


