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Em 2013 o PT 
completou dez anos a 
frente da presidência, data 
que Lula, Dilma e as 
direções traidoras da CUT 
e UNE se preparavam para 
comemorar. Mas ao invés 
da festa, ocorreu uma das 
maiores revoltas da nossa 
historia com milhões 
protestando nas ruas. A 
gigantesca ofensiva de 13 a 
20 de junho, sitiou 
palácios, partidos e 
instituições do ajuste fiscal 
e da falsa democracia dos 
ricos. Junho foi um mês 
que não terminou, 
gestando uma mudança 
espetacular na luta de 
classes, colocando o Brasil 
na rota mundial das lutas 
anticapitalistas. Vivemos 
um cenário favorável para 
a esquerda socialista como 
ficou evidente nas greves 
dos bancários, petroleiros e 
educadores. Essa ultima se 
destacou pela combinação 
de fortes e radicalizadas 
manifestações, não por 
acaso o governo deseja 
acabar com o direito de 
greve dos servidores. Além 
disso, assistimos rebeliões 
da periferia, lutas dos sem-
teto e de estudantes. 
Mobilizações onde a massa 
extravasa sua insatisfação 
com os governantes e se 
levanta contra as velhas 
burocracias governistas 
que impedem a realização 
de uma greve geral no país. 
Tudo isso ocorreu 
contrariando as previsões 

dos céticos que utilizavam 
a desculpa da 
“desfavorável correlação 
de forças” para justificar 
seu programa recuado, 
caso do bloco de Ivan e 
Randolfe do PSOL. A maior 
parte da esquerda que não 
compõe o governo se 
equivocou em junho, 
integrando “blocos 
vermelhos” com os 
governistas para enfrentar 
uma suposta “onda 
fascista” que não existiu, 
caso do PSTU, PCB, PCR e 
setores do PSOL. Nas 
greves, a CONLUTAS e 
INTERSINDICAL 
vacilaram, se deslocando 
da nova vanguarda. Erros 
que não podem se repetir. 

 Outro banho de água 
fria nos planos festivos dos 
governistas, foi a recente 
prisão dos dirigentes do PT 
que organizaram o 
esquema do mensalão. 
Uma década depois de 
subirem a rampa do 
palácio do planalto, os ex-
poderosos do New PT, 
terminaram na cadeia. Só 
que dessa vez, não mais 
como presos políticos do 
congresso da UNE de 
Ibiúna e da Guerrilha do 
Araguaia. Agora, Dirceu e 
Genoíno são apenas 
políticos presos. Não passa 
despercebido que isso 
ocorre quando o PT 
colabora para trancafiar 
em presídios inúmeros 
jovens, alguns 
enquadrados na lei 

12850/2013, feita por Dilma 
para tratar o movimento 
como “organização 
criminosa”. Isso tudo nos 
leva a outro aniversário: 
em 2013 completam-se 10 
anos que os parlamentares 
“radicais do PT” (Babá, 
Luciana Genro, Heloisa e 
João Fontes) foram 
expulso do partido 
negando-se a  votar as 
reformas neoliberais e 
acatar a transformação do 
PT em um instrumento do 
Estado Burguês. Diferente 
do que diz Emir Sader, a 
chamada extrema 
esquerda não “fracassou” 
nesses anos. O que 
fracassou foi a estratégia de 
colaboração de classes e o 
programa democrático e 
popular petista. Basta ver 
que o governo acaba de 
realizar a maior 
privatização da historia 
com o Leilão de Libra, 
utilizando a força nacional, 
o exercito e a marinha 
contra os manifestantes. 
Não há duvidas, os 
“Radicais” estavam certos! 

O ciclo de Lula e do PT 
chegou ao fim!

A velha direção do 
movimento de massas 
perdeu a força que possuía 
nas ruas. Lula e seu partido 
já não conseguem conter 
as greves e desviar as lutas.  
Aprofundaram seu 
declínio, abrindo brechas 
para o surgimento de uma 
nova direção que esta em 

meio a uma batalha para se 
afirmar perante os novos 
ativistas. Situação que 
pode se aprofundar em 
2014, pois o próximo ano 
concentra a Copa do 
Mundo da FIFA e 
previsíveis reajustes de 
tarifas, em meio ao 
aprofundamento da crise 
econômica e as 
campanhas salariais de 
inúmeras categorias. Além 
disso, há uma eleição 
nacional no segundo 
semestre, onde os partidos 
do sistema já 
apresentaram Dilma, Aécio 
e da dupla conservadora 
Eduardo Campos/Marina 
Silva.  Em meio a este 
cenário necessitamos 
afirmar uma alternativa 
política da esquerda que 
levante um programa 
anticapitalista fiel ao grito 
das ruas, as pautas 
levantadas desde junho e 
que atue para a unificação 
das lutas e as greves, com a 
máxima democracia nos 
fóruns do movimento. 
Nesse sentido a CST-PSOL 
defende: 

- Que a crise seja paga 
pelos capitalistas e o 
sistema financeiro e não 
pelo povo trabalhador. 
Contra o pacto de ajuste 
fiscal de Dilma e 
governadores, o superávit 
primário e a LRF. Auditoria 
e suspensão do pagamento 
da dívida, Pela estatização 
do sistema financeiro! Por 
aumento de salário, 
redução da jornada e 
melhores condições de 
trabalho! Estatizar 
empresas que ameacem 
demitir massivamente ou 
que retirem direitos 
conquistados! 

-Revogação do Leilão de 
Libra e das privatizações 
dos portos, aeroportos, 
estradas e ferrovias! Por 
uma Petrobrás 100% 
estatal e sob controle dos 
trabalhadores. Pela 

revogação das OS's e 
EBSERH! Por Hospitais 
100% estatais, 
administrados pelos 
trabalhadores e a 
comunidade; Anulação da 
Reforma da Previdência e 
Fim do FUNPRESP! 

 - Dinheiro pra saúde e 
educação públicas, não 
pra a Copa! Ruptura dos 
acordos com a FIFA!   
Auditoria nos contratos 
com a FIFA e das obras dos 
megaeventos! Fim as obras 
do PAC que afetam 
ribeirinhos e nações 
indígenas; 

 -Fim da repressão 
contra as manifestações! 
Revogação das leis que 
criminalizam os 
movimentos sociais! Pelo 
direito de greve! 
Desmilitarização da PM! 
Fim dos P2, da infiltração e 
do aparelho repressivo da 
Policia Civil! Extinção da 
força de segurança 
nacional e da ABIN! 
Punição dos crimes 
cometidos pela Ditadura 
Militar! Direito de greve e 
livre organização para os 
policiais, por democracia 
real no interior dos 
quartéis, em defesa da PEC 
300!! 

 -Fim do extermínio do 
povo da periferia! Basta 
de vítimas como Amarildo! 
Fim da violência policial 
nas favelas com punição 
dos culpados! Comissão 
dos moradores e 
movimentos sociais para 
apurar violações aos 
direitos humanos! 
Descriminalização das 
drogas! Prisão dos políticos 
e empresários condenados 
pela justiça, com confisco 
de bens! Liberdade 
imediata a milhares de 
pobres e negros que estão 
trancafiados nas 
masmorras do sistema 
prisional sem julgamento 
ou condenação!
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Depois de um longo 
processo judicial, a prisão 
dos mensaleiros está 
levantando poeira. Desde o 
PT se acham injustiçados. 
“Serei preso político de uma 
democracia sob pressão 
das elites” declarou José 
Dirceu em consonância 
com outro ex-presidente do 
PT preso, José Genoíno. 
Mas também em setores da 
esquerda se esgrimem 
argumentos parecidos. “É 
uma vingança dos 
poderosos contra o PT”; “é 
um ataque à classe 
trabalhadora”; “deveriam 
ser julgados os tucanos”; 
“não se pode confiar na 
justiça burguesa”, escrevem 
nas redes.

Claro que não devemos 
confiar na justiça burguesa. 
Uma justiça que prima por 
criminalizar os pobres, os 
negros, os favelados e os 
trabalhadores, não é 
confiável. Mas o que não 
podemos escamotear são 
os fatos da realidade. 
Comprovadamente houve 

compra de votos por parte 
do PT para aprovar leis que 
retiraram conquistas da 
classe, como foi a Reforma 
da Previdência. Deputados 
de vários partidos incluído 
o PT receberam somas de 
dinheiro, ainda que 
disfarçadas de caixa 2 como 
os mesmos acusados 
reconheceram. O fugitivo 
Henrique Pizzolato, 
dirigente bancário e da CUT, 
reconhece o desvio de 
dinheiro do BB para os 
cofres do PT quando era 
diretor de marketing desse 
banco. Há provas da 
intermediação do Banco 
Rural no esquema e Marcos 
Valério não é uma miragem. 
Então, a pergunta é: devem 
ou não ser punidos os 
políticos e indivíduos 
corruptos que se 
aproveitam de seus cargos 
para traficar influencia, 
fazer negociatas ou desviar 
dinheiro público em favor 
próprio ou de sua 
organização partidária? 
Somos categóricos, devem 
sim ser castigados, ainda 
que esta justiça dos ricos e 
poderosos fará tudo para 

aliviar esse castigo.
Consequentes com isso 

pedimos o julgamento e a 
punição dos mensaleiros 
tucanos de MG 
encabeçados por Eduardo 
Azeredo; do Cartel de SP no 
Metrô e na CPTM durante 
os governos de Mario 
Covas, Alckmin e Serra; da 
máfia do ISS iniciada no 
governo Kassab (PSD) e que 
respinga sobre Antônio 
Donato, secretario da 
administração do petista 
Haddad. Esses e todos os 
esquemas de fraude e 
corrupção na 
administração pública não 
podem ficar impunes. É o 
dinheiro que se nega para 
educação, saúde, salários e 
que vai parar nos bolsos 
destes personagens ou nos 
cofres de seus partidos para 
comprar apoios e votos 
para eternizar-se no poder. 
É o que ecoou a voz das 
ruas nas jornadas de junho 
pedindo dinheiro para 
saúde e ducação e punição 
para os corruptos.

Dirceu, Genoíno, 
Delubio Soares e outros 
dirigentes do PT não são 

presos políticos nem 
perseguidos pelo regime, 
como tentam vitimar-se. 
Seria uma acusação e uma 
denúncia contra o governo 
de seu próprio partido, que 
defende este regime e ao 
que viveram no momento 
de sua detenção. Um preso 
político é aquele que se 
mantém em prisão porque 
suas ideias e suas ações 
supõem uma ameaça para 
o sistema político 
imperante. Não é o caso. 
Defender esta tese, significa 
dizer que também são 
presos e perseguidos 
políticos Jacinto Lamas ex-
tesoureiro do PL, seu 
mentor Valdemar Costa 
Neto, Roberto Jefferson do 
PTB ou Kátia Rabello, ex 
presidente do Banco Rural, 
o mesmo das falcatruas no 
caso Collor. 

Não estamos julgando a 
história dos dirigentes 
petistas, nem a de seu 
partido, como esbraveja 
Dirceu. A realidade atual é 
muito diferente dessa 
historia que eles 
macularam mudando o 
curso com seus procederes. 

O ex preso político José 
Dirceu, hoje virou homem 
de confiança do grande 
capital, é lobista dos 
grandes negócios que as 
empreiteiras fazem com 
Equador, Venezuela, Cuba e 
países africanos, por isso 
viaja em jatinhos 
particulares e se deu o luxo 
de aguardar a decisão do 
STF num dos mais caros 
resort de São Paulo. O ex-
guerrilheiro de Araguaia, 
José Genoíno, sob liderança 
de Lula, amalgamou o PT 
com os corruptos partidos 
da ordem, o atrelou ao 
campo do inimigo, do 
sistema financeiro, dos 
latifundiários, das 
empreiteiras e do 
imperialismo. Com eles 
fizeram tudo tipo de 
acordos espúrios, 
negociatas, falcatruas e 
estripulias. Para tanto, 
abandonaram as bandeiras 
do PT das origens e, faz 
exatamente 10 anos, 
expulsaram os dirigentes 
radicais do partido, as 
figuras que tiveram a 
coragem de enfrentar essa 
traição histórica.

Mensaleiros presos: Nenhuma
impunidade frente à corrupção

Adolfo Santos
CST-PSOL

Mensalão
de Dirceu e
Genoíno
serviu para
aprovar a
Reforma da
Previdência
que prejudicou
os servidores



O Ministério Público de 
São Paulo e o CADE 
(Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica) estão 
debruçados na papelada que 
pode mostrar a verdade sobre 
um dos maiores esquemas de 
corrupção envolvendo 
empresas multinacionais e os 
sucessivos governos do PSDB, 
se favorecendo da 
construção e ampliação das 
cinco linhas do Metrô e da 
CPTM (Companhia Paulista 
de Trens Metropolitano).

O “Propinoduto tucano” 
ou Cartel dos Trens ou Cartel 
do Metrô, começou na 

modernização do Metrô nos 
anos 1990 na gestão Mário 
Covas. A compra de trens 
para a CPTM foi em 2008. 
Durante todo esse período e 
até hoje, São Paulo foi 
governado pelo PSDB. 
Documentos revelados pela 
Folha de SP mostram que o 
ex-governador José Serra 
(PSDB/SP) e o ex-governador 
José Arruda do DF teriam 
participado do esquema nos 
anos 2000, e continuado no 
governo de Geraldo Alckmin.

Em conversas registradas 
em e-mails de executivos da 
Siemens, que colaboram com 
a investigação em troca de 
benefícios jurídicos (delação 
premiada), Serra sugeriu 
“acordo” em 2008 para que 

uma licitação de compra de 
trens da CPTM não ficasse 
travada entre a empresa 
alemã e a espanhola CAF.

Investigação da Suíça 
revela que Robson Marinho, 
do Tribunal de Contas do 
Estado e ex-chefe da Casa 
Civil do governo Covas, 
recebeu dinheiro em contas 
bancarias de Genebra. A 
intermediação da 
transferência foi feita pela 
MCA, empresa fantasma de 
Uruguai. A Alcalasser do 
Brasil teria recebido R$ 50 
milhões. A Justiça suíça 
sugere que parte do dinheiro 
serviu para abastecimento do 
PSDB. Em depoimento às 
autoridades francesas que 
investigam as implicações da 

companhia Alstom nos 
subornos, a testemunha 
explicou que a Alcalasser “foi 
criada para receber as 
comissões”. O jornal “Estadão” 
fala em “evidências claras de 
suborno” e menciona “tabela 
oficial” de pagamento de 
propinas.

Estima-se que foram 
desviados 2 bilhões de reais 
dos cofres públicos. Com esse 
dinheiro seria possível 
diminuir a tarifa de R$ 3,00 do 
Metrô e do Trem e ampliar a 
malha do Metrô que tem 
apenas 72 km e 
transporta,diariamente, 4 
milhões de usuários como 
sardinhas enlatadas.

Milhões de usuários, 
assim como os metroviários e 

ferroviários estão cansados 
de tanta roubalheira e 
descaso com os serviços 
públicos. Por isso, uma vez 
que o Tribunal de Contas 
multou representantes da 
direção do Metrô por 
contratos fraudulentos, o 
Sindicato dos Metroviários de 
SP e a FENAMETRO 
(Federação Nacional de 
Metroviários) realizaram uma 
forte campanha contra a 
corrupção do governo 
Alckmin, desde o governador, 
deputados do PSDB, 
Secretário do Transporte, até 
dirigentes do Metrô e CPTM, 
exigindo a devolução do 
dinheiro público, cassação 
dos mandatos e cadeia para 
os corruptos.

Conjuntura
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Propinoduto 
do PSDB ou
Corrupção
no Metrô

São Paulo

CST-PSOL e dirigentes da Unidos pra Lutar

Alex Fernandes e
Alexandre Roldan

A máfia dos auditores fiscais em São Paulo
Não bastasse o 

Propinoduto Tucano, agora 
temos mais um grande 
escândalo. Desta vez é a 
prefeitura está sendo acusada 
de ser conivente com um 
enorme esquema de fraude 
relativo ao ISS e ao IPTU 
(imposto sobre serviços e 
imposto predial).

O “Escândalo do ISS” já fez 
a sua primeira vítima e acertou 
em cheio a administração 
petista de Fernando Haddad. 
O braço direito do prefeito, o 
Secretário de Governo Antonio 
Donato, pediu demissão no dia 
12/11 após ser deflagrada a 
operação que levou quatro 
auditores fiscais à prisão, 
acusados de fraude ao ISS e 
outros impostos.

A quadrilha desfalcou 
R$500 milhões dos cofres 
públicos, dando desconto a 
construtoras no imposto em 
troca de propina. A queda de 
Donato ocorreu no dia em que 
o auditor fiscal Eduardo Horle 
Barcellos, um dos envolvidos 
no esquema, declarou que 
trabalhou três meses com a 
equipe de Donato, reforçando 
a ligação do petista com os 
operadores do esquema de 
corrupção.

Os petistas alegam que os 
desvios são problemas de 
Kassab, prefeito de SP entre 
2006 e 2012. Mas, tudo indica 
que a corrupção continuou no 
governo de Haddad.O auditor 
Barcellos, em depoimento à 
Promotoria, disse que pagava 

“mesada” de R$ 20 mil a 
Donato na Câmara Municipal, 
quando ele era vereador. Os 
pagamentos foram feitos entre 
2011 e 2012. O dinheiro seria 
um investimento futuro para 
manter cargos na prefeitura 
caso Haddad vencesse. E como 
sabemos, Haddad é o atual 
prefeito...

É verdade que foi o próprio 
Haddad que divulgou a 
investigação de fraude do ISS. 
Ele tinha o objetivo de atacar o 
ex-prefeito Kassab, ele 
imaginava “surfar” por cima da 
onda mas, o fato é que Haddad 
está sendo atingido 
peloescândalo earrastado pela 
maré.A máfia dos auditores 
fiscais começou em 
administrações anteriores 

mas, há “fortes indícios” que 
teve ligações com petistas 
antes e depois da vitória de 
Haddad.

Já vimos como as 
manifestações de junho, que 
iniciaram com fortíssimos 
enfrentamentos dos jovens no 
centro de SP, desmascararam o 
casamento político de Haddad 
(PT) e Alckmin (PSDB) e 
terminaram atingindo por 
igual os dois partidos que 
governam SP, município e 
Estado. Por isso, mais uma vez 
chamamos a juventude, os 
trabalhadores, o movimento 
Passe Livre e os movimentos 
populares a unirmos forças e 
sair novamente às ruas 
exigindo apuração dos fatos e 
cadeia aos corruptos!

Prefeitura 
de Haddad 

é acusada 
de esquema 
fraudulento
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Governar com
a mobilização
popular sem
mensalões 
nem conchavos

Itaocara - RJ

CST-PSOL
Adriano Dias 

Na semana em que os 
mensaleiros foram, 
finalmente, para a cadeia, a 
relação da Prefeitura de 
Itaocara com a Câmara de 
Vereadores estourou de 
vez. Este paralelo, que pode 
parecer distante, tem no 
fundo a mesma lógica. 
Vejamos: Lula e o PT foram 
eleitos com a esperança de 
mudar a política, com a 
esperança do povo de ver o 
seu governo rejeitar todo o 
sistema político burguês 
corrompido. Lula e o PT 
optaram pelo contrário, 
governando com Sarney, 
Calheiros, Maluf e Meirelles. 
Uma unidade com o que há 
de pior no sistema 
financeiro e com o 
coronelismo com 
resquícios feudais da 
política brasileira. O 
resultado veio agora com os 
mensaleiros presos, ainda 
que tarde e com algumas 
mordomias inaceitáveis. E, 
de qualquer forma, ainda 
falta julgar e prender os 

tucanos acusados de 
corrupção!

Milhares de militantes 
sabiam que poderia ter sido 
diferente. Sabiam que Lula e 
o PT poderiam ter chamado 
o povo a se mobilizar e a 
lutar contra o regressivo 
Congresso Nacional 
brasileiro. Grande parte 
desses milhares de 
militantes fundou o PSOL 
em 2005. Dentre eles, está o 
companheiro Gelsimar 
Gonzaga, ex- cortador de 
cana e sindicalista 
piqueteiro.

 
O Prefeito piqueteiro

Gelsimar logrou vencer 
as eleições municipais e se 
tornar Prefeito de Itaocara 
sem alianças espúrias e 
sem financiamento de 
empresários. De lá pra cá 
tem sido coerente e tem 
resgatado todas as 
bandeiras que o PT 
esqueceu. Se Lula esqueceu 
que o PT votou contra a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
aprovada por FHC, 
Gelsimar faz questão de 
relembrar à esquerda 

brasileira que essa 
campanha é muito 
importante, e luta contra a 
lei privatista que arrocha o 
salário do funcionalismo 
para economizar e pagar os 
juros da dívida ao sistema 
financeiro.  

Se Lula esqueceu que 
certa vez disse: "São 400 
picaretas com anéis de 
Doutor" referindo-se ao 
Congresso Nacional. 
Gelsimar e o Governo do 
Povo de Itaocara não se 
esqueceram que, via de 
regra, as Câmaras de 
Vereadores são a 
reprodução fidedigna do 
que há de pior na política, 
espalhadas pelas cidades 
do país.

 
Um Governo que 
chama o povo a lutar!

Em Itaocara o Governo 
do Povo chama a 
população a se mobilizar, 
pois tem a clareza de que 
qualquer conquista só será 
possível se for fruto da luta 
dos trabalhadores. 

Neste momento a 
Câmara se nega a votar a 

suplementação de verbas. 
Por conta disso, o salário 
dos médicos atrasou e os 
mesmo paralisaram o 
atendimento de consultas 
(de forma muito legítima!). 
Os remédios que são 
entregues à população mais 
pobre também foram 
suspensos. O Prefeito tem 
ido pessoalmente aos 
bairros, morros e distritos 
denunciar a tentativa da 
Câmara de paralisar o 
governo, uma tentativa vil 
de  tentar desestabilizar o 
governo.

 Gelsimar está propondo 
que a relação da Prefeitura 
com a Câmara seja pública 
e transparente, que 
façamos reuniões abertas, 
que possam ter atas e 
relatorias que sejam 
assinadas por todos e 
divulgadas para a 
população e na internet, 
pois ela tem o direito de 
saber quais são as 
conversas que seu Prefeito 
e seus vereadores fazem e 
ao mesmo tempo deve ter 
espaço para dizer o que os 
seus representantes devem 

fazer. Se não se propõe nada 
de errado nessas conversas 
qual o problema em que 
sejam públicas? É dessa 
forma nova e diferente que 
Itaocara deve ser 
governada.

O fato é que essa 
questão e o futuro do 
governo serão decididos 
nas ruas. Necessitamos de 
toda ajuda e solidariedade 
dos companheiros psolistas 
do Brasil inteiro.

Em Itaocara só há uma 
definição irreversível: o 
Governo do Povo não irá 
sucumbir às chantagens e 
irá lutar incansavelmente 
para não se render à velha 
política, pois o PSOL não 
aceita governar com a velha 
forma do “toma lá dá cá”, 
comprando apoio político.

Estamos com Gelsimar e 
convocamos a população 
para defender o seu 
Governo. Por mais verbas 
para saúde e contra a 
chantagem que a 
população de Itaocara está 
sofrendo por parte da 
maioria dos vereadores do 
município.

Estaleiros/Niterói: Mobilização e luta garante pagamento de prêmios em Mauá e Vard
No VARD, a segunda 

parcela do prêmio prometido 
seria paga no dia 20/09. 
Porém, a direção da empresa 
sinalizou que não pretendia 
pagar e os trabalhadores 
fizeram uma assembléia 
mostrando que não 
aceitariam golpe. A empresa 
teve que recuar, apresen-
tando uma nova proposta de 
pagamento, metade em 

30/09 e a outra em 29/11, que 
finalmente foi aceita. 
Mobilizados, os 
trabalhadores garantiram 
seu direito.

No Mauá, o golpe foi na 
primeira parcela. O depósito 
que seria no dia 23/09 só saiu 
em 16/10 mas, sem o valor 
combinado, variando de R$ 
0,00 a R$ 400,00. Isso 
revoltou os trabalhadores 

que paralisaram as tarefas 
nos dias 17 e 18/10. A empresa 
recuou e pagou os R$ 400,00 
para ampla maioria dia 
22/10, e pagará outras 
parcelas de R$ 500,00 e R$ 
600,00 em data acordada.

A direção do sindicato foi 
chamada pela patronal para 
acabar com a luta. Dessa vez 
os trabalhadores perderam o 
medo e a paciência com 

esses pelegos e cercaram o 
presidente do sindicato que 
teve de fugir para não ser 
linchado.   A Patronal 
percebeu, que contar com 
esses pelegos é difícil 
sacanear os trabalhadores!

Desde a greve de 2012, a 
Chapa 3 de Oposição, "SOS 
Metalúrgicos", conquistou a 
confiança dos trabalhadores 
para apoiar e dirigir as suas 

lutas.  Fica evidente que a 
historia começou a mudar 
nos estaleiros.  Cada vez mais 
os trabalhadores tomam 
consciência que com luta e 
organização é possível evitar 
perdas e arrancar conquistas.

 
Lourdinha e Junior  - 

Dirigentes da 
oposição/Chapa 3 e da 

Unidos pra Lutar 

População cerca a
Câmara em protesto
ao boicote de
vereadores aos
recursos da
saúde pública
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Dois projetos políticos em disputa e
dois métodos de construção partidária

No debate do período 
pré-congresso ficou claro 
para a militância psolista 
consciente que há em curso 
uma forte luta política entre 
dois projetos para o PSOL. 
Daí a importância do 
próximo IV Congresso.

Por um lado, temos o 
bloco liderado por Ivan 
Valente, Randolfe 
Rodrigues, Janira Rocha, 
Edilson, Edmilson 
Rodrigues e Milton Temer, 
que tentam domesticar o 
partido para transformá-lo 
no máximo numa “ala 
esquerda” do governo 
petista.  Sua tese “Unidade 
Socialista” nunca apostou 
no processo de mobilização, 
esteve na contramão das 
jornadas de Junho durante 
as quais foi a apoiar Dilma e 

sua proposta e a tirar foto de 
Randolfe sorridente do lado 
da Presidente. Eles armam o 
partido com o centro de 
atuar na institucionalidade. 
Por isso, o vale tudo 
eleitoral!

Em Macapá, Clécio se 
elegeu Prefeito graças a 
aliança com PV, PPS, PMN, 
PTC e PRTB, apoiado no 
segundo turno por DEM e 
PTB. Lembremos que o 
próprio Randolfe se elegeu 
senador em aliança não 
oficial com PTB e foi quem 
chefiou a campanha de 
Lucas Barreto do (PTB), 
mesmo depois do próprio 
Diretório Nacional ter 
desautorizado esse tipo de 
aliança esdrúxula e imoral.   
Na eleição de 2012, em 
Belém, levaram Lula e o PT 
para o programa do PSOL 
sob o pretexto de apoiar 
Edmilson, mas terminaram 
enganando o povo, 
defendendo o governo 
federal e traindo o 

programa e os princípios 
partidários.

Com essa mesma lógica 
dirigiram o PSOL do RJ com 
Janira e o grupo chantagista 
da Kuka, ambas que 
assinam a tese da Unidade 
Socialista.

Por outro lado, estão as 
diversas correntes que 
conformam o Bloco de 
Esquerda, lideradas por 
Babá (CST),  Luciana Genro 
(MES), expulsos do PT por 
votarem contra a Reforma 
da Previdência; o Prefeito 
de Itaocara 
GelsimarGonzaga (CST); 
João Machado 
(Insurgência); Tostão 
(Insurgência); André Ferrari 
(LSR); Jorge Almeida (APS); 
Leandro Recife (TLS); que 
defendem o projeto 
originário do PSOL; contra 
as alianças com os partidos 
do governo, da sua base 
governista e os da falsa 
oposição da velha direita 
seja PSDB ou DEM ou PSD; 

que rejeita o financiamento 
de empresários para a 
campanha eleitoral, e que 
tem como eixos 
programáticos as 
demandas das jornadas de 
junho para o que são 
necessárias medidas de 
fundo como por exemplo, a 
auditoria e suspensão do 
pagamento da dívida 
pública, fim e reversão das 
privatizações, única forma 
de conquistar pesados 
investimentos em saúde e 
educação publicas, 
saneamento básico, 
moradia e segurança para a 
maioria da população, 
assim como medidas contra 
o atual regime da falsa 
democracia do poder 
econômico, defendendo 
que o salário dos 
parlamentares e cargos 
políticos públicos seja 
fixado por plebiscito pela 
população e vinculado ao 
salário mínimo, como 
defende a CST. 

O exemplo que 
vem do Rio

No caso do RJ, foi graças 
à  força da militância 
psolista no estado, que no 
Congresso Estadual, o 
Bloco de Esquerda junto 
com os parlamentares 
obtiveram mais de 70% dos 
delegados. No congresso se 
votou por maioria o apoio a 
decisão da Executiva 
Estadual e a carta dos 
parlamentares que vetou 
os delegados do grupo 
chantagista da 
Kuka/Unidade Socialista. A 
chapa vencedora no 
Congresso foi composta 
pela Insurgência, CST, MES, 
APS, CSR, Reage Socialista, 
mandatos do Jean, Chico, 
Freixo e Eliomar. É a 
possibilidade de construir 
uma nova direção no PSOL 
sintonizado com as lutas, 
com a força de junho, e com 
a mais ampla democracia e 
participação da base 
militante.

Executiva Nacional do PSOL
Silvia Santos 

Executiva Estadual do PSOL-RJ
Rosi Messias

IV CONGRESSO DO PSOL
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É necessário derrotar as manobras fraudulentas 
que distorcem a vontade da maioria da base partidária 

Em todo o país, nas 
plenárias municipais, os 
militantes que coadunam 
com a política alinhada ao 
Bloco de Esquerda saíram 
vitoriosos. Sem as 
manobras fraudulentas o 
Bloco de Esquerda venceu 
o congresso. A tese de Ivan, 
Randolfe, Janira, Edilson, 
Edmilson Rodrigues e 
Milton Temer só podem 
ganhar se validarem essas 
manobras. Pelo menos 5 
plenárias municipais do 
Amapá (duas de Macapá, 

duas de Santana e a 
plenária de Itaubal) tem 
que ser anuladas, nelas 
ocorreram agressões 
físicas, “bate-paus” 
contratados para intimidar 
quem defendia uma 
política contrária, presença 
da Policia Militar para 
coagir militantes, 
assinaturas de filiados que 
não estavam presentes nas 
plenárias, companheiros 
que queriam fiscalizar 
eram impedidos de ter 
acesso as listas, etc.

Houve ainda esquemas 
fraudulentos em 
Sidrolândia, Mato Grosso 
do Sul, onde membros das 
teses do Bloco de Esquerda 
sequer conseguiram 
encontrar e ter acesso ao 
local da plenária. Em 
Tocantins e Minas Gerais 
realizaram-se plenárias sob 
direção de filiados que 
ocupam cargos de 
confiança em prefeituras 
do PP, em Palmas, e do PT, 
em Uberlândia. Durante o 
congresso estadual do 

PSOL de Minas, um grupo 
de militantes, que estava 
filiado ao PSB, atuou no 
congresso de nosso partido. 
Em Tocantins, a próprio 
Diretório Estadual 
impugnou o processo no 
estado. Na contra mão o 
bloco Ivan-Randolfe-Janira 
passou por cima da 
instância estadual e 
realizou o Congresso em 
aliança com setores 
oriundos da direta 
tradicional do estado.  Na 
Bahia, os filiados eram 

mobilizados com 
promessas de receber 
moradia do programa do 
governo de Dilma “Minha 
Casa, Minha Vida”. 

Por estes motivos, 
fazemos um chamado à 
militância e aos delegados 
para unirmos em defesa do 
PSOL militante, 
transparente, sem 
manobras fraudulentas e 
onde todos cumpram a 
risca os regimentos 
votados e o estatuto do 
partido.  

Babá coloca nome a disposição
para disputar o governo do Rio

Entre as resoluções 
políticas votadas  no 
Congresso Estadual, está a 
oposição de esquerda ao 
projeto de Dilma 
(PT/PMDB); a campanha 
contra a Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
proposta pelos 
companheiros do PSOL em 
Itaocara e.a candidatura 
própria em 2014 em 
oposição aos projetos de 
Pezão, Garotinho e 
Lindberg, assim como uma 
calorosa saudação ao 
triunfo da Frente dos 
Trabalhadores e da 
Esquerda (FIT)  na 
Argentina. Neste cenário, 
Milton Temer que cogitava 
a possibilidade de 
apresentar seu nome para a 
disputa do governo do 
estado, o retirou. Temer, 
apesar do respeito que 

merece por ter sido 
também fundador do 
partido, infelizmente 
representa a velha política 
de Ivan, Randolfe e da 
Janira.

Frente a esta situação, a 
CST coloca a candidatura 
de Babá a disposição do 
Partido para assumir a 
tarefa de enfrentar as 
variantes burguesas como 
Pezão, Garotinho e 
Lindberg. Babá tem um 
histórico de luta e um perfil 
que dialoga com as lutas em 
curso. No Rio de Janeiro 
precisamos reafirmar uma 
candidatura com perfil e 
um programa que resgate as 
bandeiras das jornadas de 
junho, que enfrente o 
projeto da burguesia 
representada pela troika 
Dilma, Cabral e Paes, que só 
faz aumentar o estoque da 

dívida do estado, que no 
final de 2012 já chegava a 
R$ 59.8 bilhões. Que 
enfrente a especulação 
imobiliária e o alto custo 
de vida e a política de 
cidade-negócio, que só 
beneficiam as 
empreiteiras Delta, 
Odebrecht e Andrade 
Gutierrez, as mesmas que 
doam recursos para 
campanhas eleitorais do 
Cabral e Paes. Que 
enfrente s crise dos 
transportes e que combata 
a relação promiscua do 
governo do Cabral e do Paes 
com a Fetransport. Que lute 
pela saúde pública e de 
qualidades, contra o 
sucateamento dos hospitais 
estaduais e a privatização, 
através do combate as OS's 
e as Fundações. Que 
combata a política de 

segurança centrada na 
ocupação militar das 
favelas e na faxina étnica de 
suas populações. Devemos 
apresentar um programa 
alternativo e chamamos ao 
conjunto do Bloco de 
Esquerda a fazer esse 
debate. 

Luciana X Randolfe: dois projetos distintos para o PSOL
Neste processo 

devemos reafirmar a pré-
candidatura de Luciana 
Genro, que é a única 
candidata do partido que 
pode fazer um 
contraponto ao projeto de 
Dilma PT/PMDB, do 
tucanato e da 
neoconservadora 

Marina/Campos. 
Luciana representa o 

perfil sintonizado com 
junho, contra a política de 
Ivan e Randolfe. Como 
afirmou Luciana em 
entrevista ao R7: “a disputa 
que a gente está fazendo 
com o Randolfe (Rodrigues, 
senador PSOL Amapá) não 

é de nome, é de projeto 
político e de visão do 
partido...” Em seguida 
criticou a política das 
alianças amplas de 
Randolfe: “A gente não tem 
acordo com amplitude. 
Essa amplitude enfraquece 
o PSOL, justamente porque 
entra na mesma lógica da 

política que foi rejeitada 
pelas milhões de pessoas 
que foram às ruas [nas 
manifestações de junho]. O 
PSOL tem de ser fiel a 
junho, à ideia de negação 
da política tradicional, das 
alianças para ganhar mais 
tempo de televisão”. O 
grande desafio do Bloco 

de Esquerda é chegarmos 
ao Congresso Nacional 
com um nome unificado, 
hoje Luciana conta com o 
apoio da maioria das 
correntes do bloco e de 
importantes 
parlamentares do Rio, 
como Marcelo Freixo e 
Eliomar Coelho.

Luciana Genro
e Babá  no

 lançamento da
pré-candidata,

a presidente no
Rio de Janeiro 
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É preciso seguir as jornadas de junho
XI Congresso da CONDSEF

Executiva da Condsef e Direção 
Nacional da Unidos pra Lutar

Neide Solimões 

A Unidos pra Lutar 
participará do XI Congresso 
da CONDSEF, que irá 
acontecer no período de 11 a 
15 de dezembro deste ano, 
em Beberibe no Ceará. Esse 
congresso acontece na 
esteira das jornadas de 
junho e das diversas lutas 
que a classe trabalhadora 
protagonizou contra os 
governos e os patrões no 
último período. Nessas lutas 
a juventude e os 
trabalhadores  deram o tom: 
nenhum crédito aos 
governos, nenhum direito a 

menos, mais dinheiro para 
saúde e educação, serviços 
públicos padrão FIFA, etc. 
Os delegados/as ao XI 
Condsef não podem 
tergiversar. 

É necessário entender 
as vozes das ruas e 
engrossá-las. Nesse 
Congresso, os servidores 
federais precisam fazer um 
balanço real das lutas, 
greves e negociações 
levadas a cabo por nossa 
Confederação, 
principalmente o último 
acordo de reajuste de 15% 
sobre a gratificação de 
desempenho, em três anos, 
com reposição dos dias 
parados. Além de ser um 

reajuste insuficiente, 
prejudica essencialmente 
os aposentados e 
pensionistas. É necessário 
aprovar um plano de lutas 
que enfrente a 
intransigência do governo 
Dilma (PT/PMDB), que 
rompa com as mesas de 
“enrolação”, que chame o 
povo brasileiro a lutar pela 
suspensão do pagamento 
da dívida pública, que 
defenda os serviços 
públicos contra a sanha 
destrutiva e privatista do 
governo, que exija reajuste 
salarial para repor a inflação 
e garantir ganho real aos 
trabalhadores. 

Esse congresso não 

pode ser desperdiçado, pois 
é o momento de, 
unificadamente, combater a 
política econômica de 
Dilma que prejudica os 
trabalhadores. A Condsef 
precisa enfrentar os novos e 
velhos ataques. A anulação 
da Reforma da Previdência, 
aprovada à base do 
mensalão, é uma 
prioridade. Organizar uma 
greve geral contra a 
aprovação da lei que retira o 
direito de greve do setor 
público, é outra 
necessidade. A antecipação 
do reajuste salarial previsto 
para 2015 é uma exigência 
das nossas bases. Lutar 
contra as privatizações, as 

Fundações Estatais de 
Direito Privado e outras leis 
que autorizam a 
privatização disfarçada de 
nossas riquezas tem que 
estar entre as frentes de 
batalha da Condsef. 

Temos que aprovar 
nesse congresso a unidade 
do funcionalismo federal, 
para que na Campanha 
Salarial 2014 não sejamos 
desrespeitados pelo 
governo, como aconteceu 
em 2013, cuja pauta de 
reivindicações e solicitação 
de audiência com a Ministra 
do Planejamento e com a 
Presidente da República 
nunca foram, sequer, 
respondidas.

Vontade da base prevalece e 
garante unificação

Educação do Rio de Janeiro

Terminada a greve, os 
profissionais da educação 
municipal e estadual do Rio 
de Janeiro voltaram às 
escolas inconformados com 
o plano de reposição de 
aulas do governo. Também 
expressaram sua 
discordância com a política 
que a direção do SEPE 
manteve durante a greve, 
que culminou com um 
vergonhoso acordo proposto 
no STF.

A categoria está fazendo 
a avaliação do papel que esta 
direção cumpriu na greve e 
suas conclusões se 
manifestaram nas votações 
das últimas assembleias, 
municipal e estadual, no dia 
8/11. Muitos profissionais 
reclamaram a presença e 
uma postura mais ativa do 
sindicato frente ao assédio 
moral e à pressão dos 
diretores de escola. 

Mas, o debate mais 
importante foi a construção 

de um calendário que 
permitisse à categoria 
continuar na luta contra o 
assédio da reposição e a 
organização do seu 
Congresso.

Os companheiros da 
Unidos pra Lutar 
intervieram fazendo um 
balanço da greve. Junto a 
outros lutadores, os 
educadores da Unidos pra 
Lutar avaliaram ser um 
absurdo só realizar 
Assembleia em fevereiro, 
proposta inicial da direção 
do Sepe, tendo em vista que 
é urgente enfrentar o assédio 
da reposição. Propuseram 
fazer uma Assembleia 
unificada das redes no dia 
30/11, e uma estatutária, para 
discutir o Congresso, no dia 
7/12. Propostas aprovadas. A 
proposta de unificação é 
fundamental visto que o 
plano de ataque aos 
grevistas dos governos Paes 
e Cabral é o mesmo, assim 
como a luta por 
reivindicações ainda 
pendentes, infelizmente, 

durante toda a greve a 
direção não apostou nesta 
unificação. Se votou ainda, 
o repúdio à assinatura do 
acordo com o STF que 
marcou o final da greve.

Este fato revelou que a 
base da categoria, que 
enfrentou decidida 
governos, regime e até a 
repressão está 
questionando duramente a 
política recuada da direção 
do SEPE, e que estão 
surgindo novos ativistas 
dispostos a disputar a 
direção da categoria. Este 
processo não só se expressa 
no Rio, recentemente a forte 
greve da educação do Pará 
enfrentou justiça e governo 
protagonizando grandes 
marchas, quando também 
estavam lutando outros 
setores do funcionalismo: 
policiais, Detran, saúde. 
Portanto era possível 
unificar as lutas para golpear 
com mais força o governo. 
Infelizmente, setores da 
direção do SINTEPP 
(Sindicato dos trabalhadores 

em educação do Pará) não 
apostaram nesta unidade 
decisiva.

Diferentes processos de 
lutas estão manifestando 
que, na atual situação 
política, amplos setores da 
base e da vanguarda estão 
questionando as direções 
burocráticas e as direções de 
esquerda vacilantes, que não 
respondem à vontade da 
base. Em muitos casos esta 
passa por cima das direções, 
impondo suas propostas e 
ações como aconteceu nas 

greves da educação.
Agora há que continuar 

lutando na base contra as 
arbitrariedades da 
reposição. Já se iniciou o 
processo de eleição de 
representantes de escola. A 
realização urgente do 
Congresso é uma batalha 
fundamental, para que a 
categoria debata as 
conclusões da greve e se 
reorganize para continuar a 
luta, contra os planos 
privatistas e meritocraticos 
dos governos Cabral e Paes. 

Dirigente da CST-PSOL
Claudia Gonzalez
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Uma histórica greve dos
trabalhadores em educação

Pará

Secretaria Geral do SINTEPP e da
Direção Nacional da Unidos pra Lutar 

Silvia Letícia

No dia 14/11 (quinta-
feira), mais de 2500 
trabalhadores (as) em 
educação votaram o fim da 
maior e mais forte greve já 
feita pela categoria no 
estado.

Uma greve vitoriosa que 
arrancou na luta parte 
considerável de nossa 
pauta e que, pelo 
enfraquecimento político 
do governo, demonstrou 
que era possível avançar 
mais em questões como 
hora atividade e o 
pagamento do retroativo de 
nosso piso que o governo 
nos deve no valor de R$ 72 
milhões.

Durante os 53 dias de 
greve nossa categoria deu 
uma verdadeira 
demonstração de força e de 
sintonia com as 
mobilizações de ruas 
ocorridas no mês de junho, 
que exigiam dos governos, 
serviços públicos de 
qualidade e uma educação 
padrão FIFA.

Nesse processo de luta, 
enfrentamos a justiça do 
Estado que considerou 
nossa greve abusiva antes 
mesmo que ela iniciasse, 
decisão que por força de 
nossa luta foi revogada uma 
semana depois pelo STF.

Enfrentamos o 
Ministério Público que, no 
afã de socorrer o 
governador Jatene (PSDB), 
tirou a mascara quando 
recomendou o corte de 
ponto, ignorado pela 
categoria. Somente com a 
ocupação de rodovias, do 
prédio da Secretaria de 
Educação (SEDUC) e da 
Assembleia Legislativa 
(ALEPA), foi possível 
obrigar o governo a 
negociar nossa pauta.

Desde seu início, nossa 
greve contou com o apoio 
massivo de pais, alunos e da 
população em geral e foi 
cercada de solidariedade 
pelas categorias em luta 
como servidores do 
DETRAN, SUSIPE, Agentes 
Comunitários de Saúde e de 
Endemias (ACS e ACE), 
policiais civis e militares 
com os quais fizemos um 
ato público histórico 
quando do assassinato de 
Feliciana Mota e do Cabo 
Helio, ambos dirigentes de 
Associações que lutam em 
defesa dos policias militares 
e de seus familiares.

Mesmo diante da 
ameaça do desconto dos 
dias parados e a 
contratação de 
trabalhadores substitutos 
nossa categoria não se 
intimidou. Era possível 
arrancar mais do governo, 

não fosse a posição 
vacilante que teve a maioria 
da direção de nosso 
sindicato que, ao propor a 
suspensão da greve não 
escutou o apelo da 
unificação feito pelas outras 
categorias do 
funcionalismo público 
estadual em greve ou em 
mobilização e desperdiçou 
a oportunidade de fazer 
uma greve geral no Estado, 
contra Jatene.

A UNIDOS PRA LUTAR, 
confiando na força dos 
trabalhadores em educação 

e do funcionalismo público 
estadual, que segue lutando 
por reajuste salarial, 
carreira, melhorias nas 
condições de trabalho e 
serviços públicos de 
qualidade para a 
população, defendeu a 
continuidade da greve e a 
unidade para enfrentar o 
governo.

Percorreremos quantas 
escolas e municípios forem 
necessários para discutir 
com a categoria a vigilância 
quanto ao cumprimento do 
acordo fechado com o 

governo.
Nos manteremos 

mobilizados, organizando 
nossa categoria para os 
próximos embates. Em 
janeiro de 2014 nosso piso 
salarial terá que ser 
reajustado em 19%, o 
governo diz que não tem 
dinheiro e só quer pagar o 
índice do INPC que, 
segundo cálculos do 
DIEESE não ultrapassam os 
7,7%. Vamos à luta 
novamente para garantir 
nossos direitos e 
conquistas.  

Segue a mobilização contra Zenaldo  
Educação de Belém

No dia 26/11 os 
trabalhadores em educação 
do município de Belém 
fazem uma paralisação de 
advertência pelo 
cumprimento do acordo 
fechado quando da última 
greve da categoria contra o 
Prefeito Zenaldo Coutinho 

(PSDB).
No acordo assinado 

estabeleceu-se dentre 
outros pontos um 
cronograma para reformas 
e a eleição direta para 
diretores das escolas que 
não vem sendo cumprido 
pela prefeitura.

No que tange as 
reformas nada ainda foi 
feito e Unidades de 
Educação Infantil 
continuam sendo 
inundadas todas as vezes 
que chove em Belém, ou 
seja, quase todos os dias. A 
portaria que trata da Gestão 

Democrática (eleição de 
diretores das escolas) 
estabelece critérios 
draconianos, limitadores e 
antidemocráticos, que 
transforma uma simples 
eleição para diretores em 
um cargo de difícil acesso 
onde só possam disputar os 

queridinhos amigos do 
prefeito.

Assim como no estado, 
estaremos nos mobilizando. 
Nossa categoria já decidiu 
que o ano letivo de 2014 não 
começa enquanto o prefeito 
Zenaldo não cumprir o 
acordo assinado. 



Juventude
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O 40º Congresso da 
União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas 
(40º CONUBES) acontece 
logo após as jornadas de 
junho. Nós do Vamos à Luta 
– Juventude Indignada - 
estivemos nas ruas com 
milhões de jovens e 
trabalhadores, nas greves e 
na luta cotidiana nas 
escolas. Ao contrário da 
majoritária da UBES (UJS-
PC do B e PT), não 
confiamos nos governos 
que atacam nossos direitos.

Queremos construir 
uma nova direção para os 
secundaristas e para isso é 
necessário seguir o 
exemplo das lutas 
anticapitalistas que 
percorrem o mundo: nas 
revoluções árabes, na 
Turquia, os indignados na 
Espanha, a geração “à rasca” 
de Portugal, a luta contra a 
educação privada no Chile, 
o Occupy Wall Street e as 
greves gerais na Europa!

Direção majoritária 
da UBES na 
contramão das lutas

Enquanto milhares nas 
ruas gritavam “da Copa eu 
abro mão eu quero mais 
dinheiro pra saúde e 
educação” a direção da 
UBES fazia um chamado à 
juventude para trabalhar 
como
voluntários na Copa, 
ajudando a enriquecer a 

FIFA. Nas eleições de 
delegados nas escolas, a 
Majoritária disse que é 
possível ter Copa, saúde e 
educação. Uma mentira 
deslavada rechaçada nas 
ruas. Essa política, que tem 
o objetivo de blindar o 
governo Dilma, fez os 
estudantes nas maiores 
escolas de cidades como 
Rio de Janeiro, Porto Alegre 
e Uberlândia derrotarem o 
governismo com ampla 
vantagem. Na maior escola 
do Rio (FAETEC-Quintino) 
por 87% dos votos!

Os setores que hoje 
dirigem a UBES são 
diretamente ligados ao 
governo. A UJS é a 
juventude do PCdoB, 
partido governista e que 
tem o Ministério dos 
Esportes, comandado por 
Aldo Rebelo. Antes essa 
pasta era dirigida por 
Orlando Silva, ex-dirigente 
estudantil, que teve que 
renunciar por corrupção. 
Além disso, o PCdoB hoje 
fala em defender o petróleo, 
mas esteve à frente da ANP 
e dirigiu os leilões da 
Petrobras feitos pelos 
governos Lula e Dilma. Um 
partido que privatiza, junto 
com o PT, como qualquer 
partido da ordem. Aldo 
Rebelo também é um 
grande aliado dos ruralistas 
e atuou junto com a rainha 
da moto serra, Kátia Abreu, 
na aprovação do novo 

Código Florestal que anistia 
os desmatadores das 
florestas. Por isso, a 
juventude desse partido, 
que hoje dirige a UNE e a 
UBES e que recebeu 
milhões do governo federal 
nos últimos anos, está na 
contramão dos interesses 
da juventude.

Enquanto todos pediam 
cadeia para os corruptos, a 
majoritária tentava blindar 
José Dirceu, Genoíno, João 
Paulo Cunha e todos os 
mensaleiros, mostrando de 
que lado eles estão. Fruto 
das mobilizações de junho, 
esses que roubaram o 
dinheiro do povo para 
aprovar a Reforma da 
Previdência, foram presos e 
dizem que são “presos 
políticos”. Presos políticos 
são os lutadores sociais que 
sofrem repressão e são 
presos pelas forças dos 
governos como os Black 
Blocs, os estudantes da USP 
ou os ativistas de Porto 
Alegre.

Educação de mal a pior e a 
Direção da UBES calada 

As greves dos 
trabalhadores da educação 
em vários estados do país, 
contagiadas pelas jornadas 
de junho, exigiram 
melhores condições de 
trabalho, pagamento do 
piso, regulamentação do 
PCCR, democracia e 
reforma nas escolas. Sendo 

amplamente aderida pelos 
estudantes secundaristas e 
pela população. Nesse 
período, a direção 
majoritária da UBES não fez 
um chamado sequer à 
juventude a se incorporar 
na luta. No Pará, a greve 
forte e radicalizada, com 
apoio da juventude, 
conquistou a eleição direta 
para diretores e reforma em 
várias escolas. A majoritária 
não chamou a unidade para 
lutar porque estão atrelados 
ao governo e as greves e 
lutas na educação davam 
nome aos culpados pela 
crise.

Quero meu direito 
por inteiro!

Parte das discussões a 
serem travadas no 40º 
Conubes também tem a ver 
com o novo Estatuto da 
Juventude, aprovado em 
abril desse ano. Um ataque 
ao direito histórico
conquistado pelos 
estudantes que “é” (ou era) o 
direito à meia-entrada em 
eventos esportivos e 
culturais. Esse direito foi 
restrito em 40% (entre 
estudantes e idosos). A 
restrição da meia-entrada é 
uma traição sem 
precedentes na história do 
movimento estudantil. A 
direção da UNE e UBES 
assinam esse acordo 
mostrando mais uma vez 
seu atrelamento ao 

governo. Precisamos 
derrotar esse projeto e seus 
responsáveis como fizemos 
em junho: ocupando as 
ruas!

 
Uma nova direção para o 
ME secundarista

Fazemos o chamado a 
todos os estudantes que 
estarão no 40º Conubes a 
não depositar nenhuma 
confiança na atual direção e 
a lutarmos por uma
nova direção democrática, 
de luta, anti-governista, 
internacionalista e que 
aponte a necessidade de 
unificação da luta dos 
trabalhadores e dos 
estudantes. Não 
necessitamos de uma 
entidade que apareça só 
com a bandeira nos atos, 
como foi a UBES nas 
jornadas de junho e nas 
lutas da educação, e sim de 
uma entidade onde
os estudantes possam se 
sentir representados. Para 
isso, é necessário construir 
uma nova direção para o 
movimento estudantil 
secundarista. Nós da 
juventude Vamos à
Luta estamos no dia a dia 
das escolas ajudando nessa 
tarefa e estaremos no 
CONUBES defendendo a 
necessidade de 
derrotarmos o governo 
Dilma e os governos que 
hoje são inimigos da 
educação.

Construir 
uma nova 
direção para os 
secundaristas: 
anti-governo e
sintonizada com 
as jornadas 
de junho

40º CONUBES Direção majoritária da UBES junto ao governo 
e distante dos estudantes secundaristas



A história sempre foi contada por homens que 
subordinaram os direitos, deveres e aspirações das 
mulheres, aos seus interesses. Mas, na perspectiva das 
mulheres negras falar sobre violência, é tocar em uma 
realidade de tríplice opressão: de gênero (por parte de 
homens negros e não-negros); de raça/etnia (por serem 
negras, são afetadas pelas manifestações do racismo: a 
discriminação racial e o preconceito racial) e de classe (em 
sua maioria estão alocadas nos seguimentos mais 
despossuídos da sociedade).

O Dossiê Mulher 2010 mostra que as mulheres pretas e 
pardas (negras, na categoria do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) são a maioria entre as vítimas de 
homicídio doloso – aquele em que há intenção de matar – 
(55,2%), tentativa de homicídio (51%), lesão corporal (52,1%), 
além de estupro e atentado violento ao pudor (54%). As 
brancas só eram maioria nos crimes de ameaça (50,2%).

25 de novembro
Dia Internacional de
Combate à Violência
contra a Mulher

História
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O Dia Nacional de 
Consciência Negra, 20 de 
novembro – data presumível 
da morte de Zumbi –, foi 
criado pelo Movimento Negro 
Unificado (MNU) no contexto 
de rearticulação do 
movimento negro brasileiro 
no final dos anos 70 e início 
dos 80 do século passado, em 
contraponto às 
comemorações da falsa 
abolição da escravatura 
concedida pela Lei Áurea na 
data de 13 de maio de 1888, 
porque a“abolição” não veio 
para melhorar as condições 
de vida daqueles que foram 
submetidos à escravidão por 
três séculos. Ela foi uma 
medida para garantir a 
manutenção da ordem (e da 
grande propriedade) e um 
mecanismo para facilitar a 
entrada massiva de 
imigrantes brancos europeus 
a fim de promover a 
purificação racial da 
população brasileira através 
do seu “branqueamento”.O 
período imediato pós-
abolição é marcado pela 
marginalização dos ex 
escravos e perdura até os dias 
atuais.

Mas, o projeto da classe 
dominante de purificação 
racial da população brasileira 
não deu certo – nós negros 
somos metade da população 
do país, segundo o IBGE. Só 
que isso não resultou em 
melhorias nas condições de 
trabalho e vida da maioria 
não-branca, porque a lógica 
de exclusão econômica que 
estava por trás do projeto de 
branqueamento fracassado, 
permanece vigorando com a 
divisão étnica-social do 
trabalho no modo de 
produção capitalista 
brasileiro. 

Uma das principais 
discriminações contra os 
negros, é o acesso ao emprego. 
Muitas empresas com bons 
salários e benefícios não 
contratam negros ou, quando 
o fazem, são para os postos 
menos qualificados e com 

menores remunerações. 
Segundo boletim do Dieese, a 
proporção de pretos e pardos 
ocupados é maior nos ramos 
agrícola, construção civil e 
prestação de serviços, 
enquanto os brancos estão 
mais presentes na indústria 
de transformação, no 
comércio de mercadorias, na 
área social e na administração 
pública.

 E os números das 
estatísticas são maiores, 
quanto maiores forem os 
infortúnios dos negros.O 
Brasil tem hoje a 4ª maior 
população carcerária do 
mundo, são514.582pessoas 
presas por crimes como 
tráfico de drogas e roubo. 
Desta cifra de mais de meio 
milhão os negros 
representam quase 60% (275 
mil) do total de detidos, de 
acordo com o Departamento 
Penitenciário Nacional 
(Depen). A pesquisa Data-
Senado: Violência contra a 
juventude negra no Brasil, 
indica que do total de vítimas 
de homicídios em 2010, cerca 
de 50% tinham entre 15 e 29 
anos. Desses, 75% são 
negros.De acordo com o Mapa 
da Violência, em 2012, foram 
registradas denúncias de 
tortura e maus-tratos no 
sistema carcerário e os 
assassinatos cometidos por 
policiais continuam sendo 
registrados como auto de 
resistência ou resistência 
seguida de morte, sendo 
pouco investigados. 
Conforme o documento, O 
Estado dos Direitos Humanos 
no Mundo, da Anistia 
Internacional os jovens 
negros são as principais 
vítimas, principalmente nas 
regiões Nordeste e Norte. 
Segundo o diretor executivo 
da Anistia no Brasil, Átila 
Roque, o país vive uma 
situação de quase extermínio 
de uma parcela da população.

Porém, a presidente Dilma 
Rousseff assinou em 05/11 
deste ano, durante a abertura 
da III Conferência Nacional de 
Promoção da Igualdade 
Racial (Conapir), uma 
mensagem ao Congresso 

Nacional enviando projeto de 
lei que reserva 20% das vagas 
em concursos públicos de 
órgãos do governo federal 
para negros. Na verdade o ato 
de Dilma na Conapir, tem tudo 
a ver com a sua campanha de 
reeleição conjugada a 
continuidade do projeto 
petista de subordinação dos 
movimentos sociais à 
conciliação de classes que 
está sendo ameaçado pelo 
clima de radicalização 
inspirado nas manifestações 
de junho. Medidas de políticas 
afirmativas como a  de cotas 
para negros, são transitórias e 
paliativas, apontando para 
um contraponto com o 
racismo cordial. Por isso, 
longe de ser uma dádiva 
desse ou de qualquer outro 
governo, as cotas são 
conquistas parciais do 
movimento negro enquanto 
durar o racismo no Brasil.

O que Dilma não assume 
diante dos participantes do 
Conapir, é que o seu governo 
através do Ministério dos 
Esportes em parceria com 
estados e municípios, para 
atender aos interesses da 
especulação imobiliária com 
os megaeventos (copa do 
mundo e olimpíadas) nas 
grandes cidades, como Rio de 
Janeiro, promove as 
remoções de favelas e 
demolições de casas da 
população mais pobre. Dá 
todo apoio ao plano de 
militarização - UPPs, que 
produzem vários casos como 
o do Amarildo - nas 
comunidades pobres para 
prevenir e conter as 
explosões de 
descontentamento popular, e 
cortou pela metade os 
recursos do Programa 
Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania 
(Pronasci), base material do 
Plano de Prevenção à 
Violência contra a Juventude 
Negra, do seu próprio 
governo, chamado de 
Juventude Viva. Por tudo isso, 
contra o racismo, no Dia 
Nacional de Consciência 
Negra, todos nós negros 
somos Zumbi dos Palmares.

CST-PSOL
Mario Makaíba

Todos nós negros
somos Zumbi dos Palmares 

20 de novembro
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Internacional

Eleição histórica da esquerda
Argentina

As eleições legislativas de 
27 de Outubro e as que 
aconteceram naprovíncia de 
Salta em 10 de 
novembroconfirmaram a 
crise terminal dogoverno de 
Cristina Kirchner, a divisão do 
peronismo, com o surgimento 
de Sergio Massa como o 
principal candidato da 
oposição burguesa e grande 
eleiçãoda Frente de Esquerda 
e dos Trabalhadores (PO, PTS 
e Esquerda Socialista) em 
todo o país e particularmente 
vencendo as eleições na 
capital da província deSalta.

Neste contexto, para os 
trabalhadores e lutadores 
sindicais, estudantis e 
populares, o mais 
significativo é que a esquerda 
fez a melhor eleição da 
história do país, atingindo 
quase 1,2 milhão votos 
(representando 5,12% em 
nível nacional,superior a 12% 
na importante cidade de 
Córdoba, cerca de 20% na 
província de Salta, 14% na 
província de Mendoza,10% 
em Neuquén e Santa Cruz), 
três deputados nacionais e 
um quarto mandato por 
Córdoba, com Liliana Olivero, 
da Esquerda Socialista que 
está em disputacontra a 
fraudeimposta pelo governo 
da província. 

 Este resultado foi ainda 
reforçadoem10 de novembro 
com o fato completamente 
inédito da esquerda 
vencendo o peronismo em 
uma capital provincial, Salta, 
com 28% dos votos. 

Em relação à primeira 
apresentação eleitoral da FIT 
em 2004, o crescimento 
foidequase 200%, pois 
naquela época obteve 
512.000 votos. 

Em 10 de dezembro , 
quando assumem os novos 
deputados,a FIT 
possivelmente teráquatro 
deputados nacionais, 15 
legisladores provinciais, se 
somarmos os três atuais 
deCórdoba, Neuquén e Salta, 
e vários vereadores em Salta 
e Mendoza.

O triunfo político do FIT é 
a outra carado colapso 

político do peronismo 
Kirchner. Porque ele está 
mostrando que centenas de 
milhares de trabalhadores, ou 
seja, um setorde massas, 
rompe com avotação 
tradicional noperonismo, em 
qualquer desuas variantes, e 
vai para a esquerda votando 
naFIT. Isso mostra que se 
começa a procuraruma 
mudançade fundono país e 
isso é fundamental para o 
futuro próximo.

A derrota política do 
peronismo no 
governomostra que seentrou 
no período final do 
“kirchnerismo” visto 
quemilhões jánão 
acreditamnassuas mentiras. 
Porque tornou-se claro que 
não há nenhum projeto de  " 
redistribuição da riqueza " 
nem  " nacional e popular" 
nem  "década vencedora" 
como divulga o governo 
Kirchner. Pelo contrário, trata-
se da continuidadeda política 
a serviço da Chevron, da 
Monsanto, da Barrick, do 
capital financeiro e dos 
grandes grupos econômicos 
nacionais (Techint, Roggio , 
Arcor , entre outros) . E 
dopagamento dadívida,de 
mais inflação e, 
portanto,dequeda dos 
salários e do padrão de vida 
das massas.

O governo de Cristina 

Kirchner ficou muito 
debilitado, atravessado pela 
crise econômica que se sente 
cada vez mais, a crise política 
ea crescente crise social. Nos 
últimos dias renunciou 
Guillermo Moreno, Secretário 
de Comércio Interior, um 
funcionário-chave do 
governo. As perspectivas para 
2014 será o aprofundamento 
desses fatoresque 
resultarãona intensificação 
das lutas do povo 
trabalhadore da 
juventudeporsuas 
reivindicações.

Isso pode colocar o país 
novamente emsituações já 
conhecidas como a semi-
insurreição chamada 
de“Cordobazo” em 1969, ou a 
massiva irrupção dos 
trabalhadores com sua greve 
e mobilização contra o 
ministro da economia 
Rodrigo, conhecida como 
“Rodrigazo” em 1975 ou ainda 
como o chamado 
“Argentinazo” de2001. Em 
cada uma dessas grandes 
crises,os trabalhadores e 
omovimento popular carecia 
de uma liderança política e 
sindical que superasse o 
marco do peronismo e da 
burocracia sindical.O 
desafioda FIT é o dedar 
continuidade às lutas e 
acontecimentos políticos que 
temos pela frente, para 

preparar a alternativa política 
que ostrabalhadores e os 
jovens precisam.

Os resultados das eleições 
também mostram que frente 
à crise do governo Kirchner, 
um setor do peronismo se 
reacomoda , rompe com o 
governo para tentar 
reconstruir umaalternativa 
política patronalque 
ofereçauma saída dentro do 
sistema frente à nova crise 
que se avizinha.

 Osvelhos partidos como 
a UCR, o PS e os restos da 
centro esquerda formam 
diversas frentes de confusas 
ideologias e propostas, 
tentando disfarçar sua 
verdadeira identidade de 
políticos fracassados que 
faziam parte dos governos  
patronais neoliberais 
repudiados pelo povo, como 
De La Rua , deposto em 2001 
pela revolta popular .

Oficialistas e opositores 
patronaisse preparam para a 
eleição presidencial de 2015. 
É o oposto do que vai fazer a 
Frente de Esquerda e 
Esquerda Socialista. O FIT vai 
fazer o que divulgou: seus 
deputados e legisladores 
chegaramao Congresso e às 
legislaturas paraser a voz dos 
trabalhadores e de todos 
aqueles que lutam. Dentro e 
fora do parlamento a tarefa 
da Frente de Esquerda,de 

seus partidos e 
militantesestará em cada luta 
operária e popular que 
aconteça em todos os cantos 
do paíspara procurar uni-las 
em uma mobilização 
nacional porsalários, 
trabalho, educação e 
saúde,pelo não pagamento 
da dívida, pela re- 
nacionalização dos trens e do 
metrô sob o controle dos 
trabalhadores e usuários,pela 
expulsão das multinacionais 
como  Chevron e Monsanto. 
Ou seja, pelas mudanças de 
fundo exigidas pelo povo 
trabalhador e pela juventude.

Fraude em Córdoba
Através do artifício de 

enviar ao Tribunal 
Eleitoralcédulas da FIT 
erradas (da eleição anterior), 
foram anulados votos da FIT 
em centenas de mesas onde 
não havia fiscais da esquerda 
sendo que nas outras mesas a 
média era de 20 a 30 votos. A 
lista de FIT, liderada pela 
Esquerda Socialista e Liliana 
Olivero, levou 147 mil votos, 
faltando 1.200 votos para ser 
eleita deputada federal.  
Obviamente, com os votos 
anulados se excederia em 
muito esse número. Assim, o 
FIT denunciouas fraudes 
edemanda, através de ação 
judicial e protestos de rua, a 
revisão da votação.

UIT-CI
Miguel Lamas


