
Fevereiro 2014 // N.º 53 // Publicação da Corrente Socialista dos Trabalhadores - CST // Tendência Interna do PSOL                                                                                                                             

  combate
socialista

Valor: R$ 2,00 - Contribuição Solidária: R$ 5,00

Jacareí - SP
45 dias de 
greve da 
Guarda Civil
PÁGINA 4

Niterói-RJ

PÁGINA  5

Lutas e 
vitórias dos 
Metalúrgicos

História

PÁGINA  12

Memória
e homenagem
a Lenin

Enfrentar o ajuste fiscal
e a Copa da FIFA

Derrotar Dilma e
os governadores 

Ato do MTST reúne 10 mil pessoas em São Paulo



O Novo Ano começou 
com as trágicas imagens das 
prisões maranhenses e o 
silêncio cúmplice do 
governo petista, que 
construiu seu poder com 
base em espúrios acordos 
eleitorais com coronéis 
reacionários como Sarney, 
Jáder Barbalho, o falecido 
ACM, Collor e Renan 
Calheiros.  Mas os tucanos 
não podem festejar, pois SP e 
as relações corruptas com a 
Alstom e as propinas fartas 
na construção do metrô são 
uma demonstração do 
decadente regime político da 
falsa democracia do poder 
econômico, onde máfias de 
políticos bandidos e 
corruptos, sejam do PT, do 
PMDB, do PSDB, do DEM, do 
PSD, do PSB, do PDT de Lupi, 
do PTB, do PRTB, do PCdoB, 
etc., se revezam no controle 
do caixa para engordar seu 
patrimônio pessoal.  A prisão 
dos mensaleiros e o fato que 
este ano será julgado o 
mensalão mineiro dos 
tucanos, expressa o poder 
das mobilizações, 
fundamentalmente a partir 
de junho de 2013, quando 
milhões na rua colocaram o 
regime na parede.

Dilma e Mantega não tem 
mais como esconder os 
números ruins da economia, 
que estão se agravando. 
Inflação, desemprego, baixos 
salários, transporte em 
péssimas condições e agora 
com aumento de tarifas indo 
no RJ para R$ 3,00;  saúde 
pública em estado de 
calamidade, educação com 
baixíssimo investimento, são 
dados que explicam a 
pavorosa crise social que 
percorre o país de norte a sul.  

Enquanto o Orçamento de 
2014 não prevê 
investimentos nem reajuste 
para o serviço público, a 
quem proíbe de fazer greve, 
dedica quase um trilhão de 
reais para pagar juros ao 
sistema financeiro e facilita 
as negociatas dos Odebrecht, 
OAS, Delta, Andrade 
Gutiérrez. Por sua vez, as 
isenções de IPI às 
montadoras conseguiram o 
recorde de serem as 
fabricantes de veículos as 
campeãs de remessas de 
lucros ao exterior: U$S 3,3 
bilhões em 2013 e U$S 15,4 
bilhões nos últimos 4 anos!

Neste clima, se prepara a 
Copa com Dilma abraçada ao 
Bandido Maior, o Presidente 
da FIFA J. Blatter, quem tem o 
poder de mandar e 
desmandar no país, 
enquanto a presidente 
petista promove remoções 
para suas obras 
superfaturadas e inacabadas, 
reprimindo ao povo que 
resiste os despejos e fazendo 
propaganda patrioteira de 
uma Copa que dará às costas 
ao povo, com Estádios para 
ricos e um lastro de miséria e 
repressão para o povo.

Se preparando para as 
inevitáveis revoltas que 
começam a acontecer e que 
se fortalecerão, Dilma editou 
a portaria normativa No. 3461 
através da qual as Forças 
Armadas terão a tarefa de 
adotar as medidas 
necessárias para reprimir e 
restaurar a ordem contra as 
chamadas “Forças 
Oponentes” ou seja, os 
jovens e suas revoltas, as 
greves de trabalhadores, as 
ocupações etc.  Os "delitos" 
que poderão ser reprimidos 

por todos os meios,  também 
o Princípio de Guerra de 
Massa que inclui paralisação 
de atividades produtivas, 
invasão de propriedades e 
bloqueios de vias públicas. 
Ou seja: Uma espécie de AI-5 
para garantir a festa e a 
“tranquilidades” que o 
governo PT/PMDB a Fifa 
precisam para lucrar sem 
medo de serem 
incomodados.

Mas o povo, a juventude e 
os trabalhadores não 
confiam mais nas falsas 
promessas do governo do PT 
nem nas direções 
governistas das entidades 
sindicais. Por isso o ano 
começou com revoltas como 
as do povo da Mangueira,(RJ) 
com “rolezinhos” nos 
shoppings de SP que se 
espalham pelo país, com 
greves de ônibus massivas 

como a de Porto Alegre ou 
como a heroica resistência 
com mais de 40 dias de greve 
dos guardas municipais de 
Jacareí, governado pelo PT;  
com jovens que protestam 
contra a falência das 
Universidades privadas 
como a Gama Filho e outras, 
expressão de um sistema 
onde o ensino pago 
socorrido pelo governo só se 
preocupa com o lucro dos 
donos; com ocupações 
urbanas  de massas em SP 
lideradas pelo MTST,  com 
levantes e barricadas nas 
comunidades cada vez que a 
polícia com sua truculência 
entra para perseguir, prender 
e matar os jovens da 
periferia,  sobre tudo negros, 
alvos preferidos do sistema.

Os trabalhadores 
esquentam seus motores: a 
CNTE, a Condsef, a Fasubra 
votaram greve para março; 
os rodoviários começas suas 
campanhas salariais, setores 
da polícia realizam trabalho 
tartaruga; os professores 
marcam assembléias; 
ocorrem reuniões dos fóruns 
de luta e atos sob o lema “Não 
vai ter Copa”. A população 
está revoltada.

Mas não se pode confiar 
nas direções governistas 
como a da CUT, que já 
mostraram de que lado estão, 
contratando Delúbio Soares 
preso por corrupção, que sai 

de dia da prisão para “prestar 
serviço” na Central, que 
deveria ser dos 
trabalhadores, voltando à 
noite para dormir no xadrez.

Trata-se de preparar 
desde baixo as lutas, 
coordenando com o 
movimento popular, sindical 
e estudantil, além de 
pressionarmos e exigirmos 
isso da própria burocracia. 
Nos preparar não só para 
mais “rolezinhos”, mas para 
fazer um “rolezão” pois o que 
precisamos é uma greve 
geral que mostre quem 
decide neste país. Greve que 
encurrale o governo, seus 
aliados e sua política 
econômica a serviço do 
grande capital, que imponha 
medidas de fundo como a 
suspensão do pagamento da 
dívida pública e a ruptura 
dos acordos e pactos com a 
Fifa, entre outras. Mas, que 
também se expresse nas 
urnas, em outubro, através 
de uma candidatura e um 
partido que defenda as 
demandas do povo 
trabalhador e da juventude, 
rejeitando Dilma, 
Campos/Marina ou Aécio, 
que são as expressões da 
velha e fracassada política 
que está levando o país ao 
precipício e os trabalhadores 
e o povo a maiores 
sofrimentos. Estes são 
também os desafios do PSOL.
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O ano começou com a 
terrível onda de violência 
que tirou a vida da menina 
Ana Clara e produziu a 
degola de vários presos na 
penitenciária de Pedrinhas, 
São Luís (MA), projetada 
para suportar 2219 presos, 
mas que hoje aprisiona 5417 
pessoas. Uma situação que 
expõe o caos na segurança 
pública no estado 
governado por Roseana 
Sarney (PMDB). O Maranhão 
tem 1% de presos do sistema 
carcerário e é responsável 
por 30% das mortes de 
presos. Em 2013 foram 60 
presos assassinados e em 
janeiro deste ano já 
ocorreram 4 mortes nos 
presídios. Há ainda outros 
abusos, como a violência 
sexual sofrida pelas esposas 
dos presos.

O aprofundamento da 
violência reflete a velha 
política que impera no país. 
As oligarquias foram 
fortalecidas desde que o PT, 
com o apoio do PCdoB, 
chegou ao Palácio do 
Planalto, por meio de um 
programa de conciliação de 
classes e um governo em 
coalizão com a burguesia. 
Lula e Dilma escolheram 
como aliados Sarney, Maluf, 
e Barbalho. Clãs que 
enriquecem à custa do 

dinheiro público. Um 
exemplo são os gastos 
milionários com lagosta 
para o palácio do governo 
do Maranhão.

Após 11 anos de governos 
“democráticos e populares”, 
o encarceramento só 
cresceu. Hoje alcança 550 
mil pessoas, totalizando a 
quarta maior população 
carcerária do planeta. Na 
gestão de Lula e Dilma 
houve um crescimento de 
78,2% na massa aprisionada, 
majoritariamente jovens, 
negros e pobres. O pior é que 
mais de 40% dos presos são 
provisórios e há 50 mil 
pessoas presas 
indevidamente. Enquanto 
isso, centenas de políticos, 
fazendeiros e empresários, 
condenados pela justiça, 
não sofrem qualquer 
punição, mostrando o 
caráter de classe da justiça 
burguesa. Soma-se a isso a 
violência com que as 
Policias Militares atuam nas 
periferias. O fato é que uma 
parte da herança maldita da 
década “democrática e 
popular” de Lula, Dilma, 
Temer, Aldo Rebelo e Sarney 
é o ataque aos moradores 
das favelas. E isso tem uma 
explicação: ao governar para 
a burguesia, os serviços 
públicos são privatizados, o 
orçamento das áreas sociais 
é reduzido, as relações de 
trabalho são precarizadas, 
os quilombolas são expulsos 

de suas terras, os terrenos 
urbanos encarecem, 
gerando contradições 
sociais gritantes. Desse 
modo, a falência do sistema 
prisional, é também a 
comprovação da ineficácia 
da política de segurança 
pública baseada na 
criminalização da pobreza e 
no encarceramento em 
massa, bem como do 
modelo econômico que 
destina mais da metade do 
orçamento para agiotas 
internacionais, através da 
dívida interna e externa. Os 
sucessivos cortes nos gastos 
sociais, somado aos gastos 
com a COPA da FIFA, 
também ajudam a criar uma 
situação insustentável para 
quem precisa de saúde, 
educação e segurança 
estatais.

Os culpados encontram-se 
no Palácio dos Leões e no 
Palácio do Planalto

O governo Roseana 
Sarney (PMDB/PT), com 
apoio da presidenta Dilma, 
tem dado como saída à crise 
a militarização da segurança 
dentro do presídio, com a 
PM e a Força de Segurança 
Nacional, além da 
ampliação de vagas no 
sistema prisional para 
encarcerar mais jovens da 
periferia. Esse é o “novo 
Maranhão”, dominado há 
quase 5 décadas pela 

oligarquia, possuindo 
nossos piores indicadores 
sociais. Dentre os 50 
municípios mais miseráveis 
do país, o Maranhão possui 
32. Não à toa, muitos 
maranhenses migram para 
outros estados em busca de 
emprego, mesmo que em 
condições degradantes, 
como observamos no 
desabamento de um prédio 
em construção em São 
Paulo no ano passado, onde 
dos 9 mortos 8 eram 
maranhenses. Soma-se a 
isso o fato de ser o estado 
campeão em trabalho 
escravo e conflitos agrários.

Porém, não podemos 
esquecer que também são 
responsáveis por essa 
situação os aliados dos 
Sarney, sobretudo o PT que 
indicou o vice-governador 
da chapa de Roseana. Essa 
aliança no plano estadual é 
coerente com a coalizão 
nacional de Dilma/Temer e 
o bloco de poder PT/PMDB. 
Isso é o que explica o 
silêncio de Dilma sobre o 
Maranhão, o envio do 
Ministro da Justiça para 
auxiliar Roseana. Por esses 
motivos, a falsa oposição de 
Flávio Dino (PC do B) não 
tem condições de dar uma 
saída ao caos instalado no 
Maranhão. Seu partido além 
de ser da base do governo 
federal, agora apresenta em 
suas fileiras o ex-secretário 
de Segurança do governo 

Roseana, deputado estadual 
Raimundo Cutrim, irmão de 
um dos maiores 
narcotraficantes do 
Maranhão.

Por isso, temos que 
construir uma forte 
oposição de esquerda, 
fortalecendo o PSOL, como 
oposição frontal à oligarquia, 
ao PT e ao PCdoB. Postura 
que devemos manter 
combatendo a posição do 
Senador Randolfe que 
prioriza uma boa relação 
com Sarney, o que macula a 
tradição do PSOL, que 
nasceu votando contra a 
candidatura de Sarney à 
Presidência do Senado.

Diante deste cenário, não 
há dúvidas de que é preciso 
extirpar do Maranhão esse 
câncer que faz sangrar o 
povo maranhense. Não 
acreditamos que a 
intervenção federal, como 
defendido por alguns 
setores da esquerda, vá 
resolver a crise no sistema 
prisional maranhense, 
justamente porque Dilma e 
o PT são responsáveis pela 
barbárie que se vive no 
Maranhão. Desse modo, o 
exemplo a ser seguido é o de 
junho, das mobilizações 
para derrotar a oligarquia 
Sarney e seus 
correligionários. 

(Leia nota FORA 
ROSEANA! Fora Sarneys! em 

www.cstpsol.org)

A república
do Sarney
e o bloco
de poder
PMDB/PT
CST-PSOL/MA
Denise Albuquerque

Sind. Bancários/MA
Claudemir Teixeira



Ocorreu entre os dias 16 e 
19/01/2014 o 32º Congresso 
Nacional da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE). Com a 
participação de mais de 2300 
delegados, foi um dos maiores 
congressos da história da 
entidade.

O congresso, marcado pelo 
controle político e burocrático 
da Articulação Sindical 
(corrente governista) não 
refletiu as mobilizações das 
jornadas de junho, nem as 

poderosas greves ocorridas 
nos últimos meses da 
educação contra os governos 
que têm retirado direitos e 
conquistas de nossa categoria. 
A maioria dos painéis teve o 
objetivo de fazer propaganda 
do governo e vender a ideia de 
que o mensalão foi uma 
armação de setores 
conservadores.

Depois de muitos debates, 
conseguiu-se aprovar no 
congresso uma resolução que 
marca o indicativo de greve 
nacional da educação para o 
mês de março. Greve essa que 
agora necessita ser construída 
em cada estado.

Bloco de Esquerda
 A novidade política do 

congresso ficou por conta da 
conformação do Bloco de 
Esquerda que contou com a 
participação de um setor da 

esquerda cutista representada 
na CUT PODE MAIS, da CSP-
Conlutas, Intersindical, Unidos 
Pra Lutar, dentre outras.

O bloco, em que pese os 
problemas internos de 
conformação de chapa e 
disputa de espaço no aparelho 
da CNTE, teve a ousadia de 
apresentar resoluções que, na 
política de enfrentamento ao 
governo, polarizaram o 
congresso. Teve peso também 
no bloco a batalha por resgatar 
a democracia na CNTE, visto 
que para fazer parte da direção 
é obrigatório superar uma 
antidemocrática clausula de 
barreira de 20%.

Infelizmente, nem todos os 
setores da esquerda presentes 
ao congresso se jogaram nos 
estados para construir o Bloco. 
A ausência do SEPE/RJ (que 
está desfiliado da CNTE), 
entidade dirigida pela CSP-

Conlutas (PSTU) e setores do 
PSOL (Insurgência, APS), bem 
como a não participação do 
SINTEPP (PA), entidade 
dirigida majoritariamente pela 
APS, com todos os delegados 
que teria direito (O sindicato 
declara menos filiados a CNTE, 
por isso leva menos delegados 
ao congresso) enfraqueceu o 
bloco, não só na disputa de 
uma política consequente para 
a entidade, na conformação de 
um polo político sindical 
alternativo à Direção da CNTE 
e na disputa por superar a 
clausula de barreira.

 A participação da 
UNIDOS PRA LUTAR

A tendência sindical 
UNIDOS PRA LUTAR 
defendeu a necessidade da 
construção de uma greve geral 
na educação em 2014 e 
denunciamos a direção da 

CNTE por sua política 
governista de não unificar as 
greves que ocorreram em 2013, 
em especial, a greve da 
Educação do Rio de Janeiro e 
de Belém (PA), duramente 
reprimidas pelos governos 
estaduais e municipais.

Agora é construir 
a greve nacional

 O ano de 2014 promete 
mais lutas, greves e 
mobilizações contra os 
governos. É necessário desde 
já organizar em cada estado, 
nas escolas, a greve nacional 
marcada para os dias 17, 18 e 19 
de março. A UNIDOS PRA 
LUTAR participará dessa 
construção com a seguinte 
pauta: 1) pagamento de 19% do 
piso. 2) 10% do PIB já para 
educação pública. 3) Contra a 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Sindical
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Organizar a Greve Nacional da 
Educação contra a retirada de direitos

Coordenação Nacional da CST e
Secretária Geral do SINTEPP

Silvia Letícia

Guarda Civil de Jacareí em greve há mais de 45 dias!

As manifestações de junho 
continuam estimulando 
àqueles que acreditam na 
força da luta como única saída 
para defender conquistas e 
direitos ameaçados ou 
negados por governos e 
patrões. Exemplo disso é a 
greve da Guarda Civil 
Municipal de Jacareí, base do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Municipais (STPMJ), filiado à 
Unidos pra Lutar.

Existente há mais de 50 
anos, a Guarda Civil 
protagoniza desde o dia 16 de 
dezembro, a primeira greve da 
corporação. Depois de um ano 
tentando se fazer ouvir pela 
administração municipal, os 
trabalhadores decidiram 
cruzar os braços e buscar o 
apoio da população. O que não 
foi difícil, pois além de 
reconhecer que as 
reivindicações são justas e 
necessárias, a população 
constata a truculência e a 
arrogância do prefeito e de 
seus auxiliares, que insistem 
em manter o impasse.

A Guarda Civil não está 
pleiteando nada que não seja 
de seu direito. Pedem 30% de 
periculosidade, com base em 
Lei sancionada em 2012, pela 
presidenta Dilma, 
estabelecendo esse direito a 
todas as guardas municipais 
do país. O prefeito alegou não 
poder dispor de verba para o 
pagamento, mas sancionou, 
sem pestanejar, reajuste de 
58% dos salários dos 
vereadores e o dele mesmo.

Constam da pauta, ainda: 
estatuto da guarda, 
aposentadoria especial, 
mudança da referência 5 para 
referência 8 e seguro de vida, o 
que não está demais para 
quem trabalha exposto a toda 
sorte de riscos. Recentemente 
assistimos ao descaso com 
que o governo do PT trata a 
vida humana. Em menos de 2 
meses, 2 trabalhadores da 
Infraestrutura morreram por 
falta de equipamentos de 
segurança no trabalho e por 
ausência de atendimento 
médico e até agora nada foi 
feito. Que esperar de uma 
administração que para 
enxugar a folha cortou o 

pagamento de insalubridade, 
inclusive dos coveiros?

Diante da intransigência 
do governo mais de 50% da 
categoria permanece 
acampada em frente ao paço 
municipal, realizando atos, 
passeatas, carreatas e apitaços, 
aos quais a população 
responde com buzinaços. A 
Guarda se mantém firme na 
greve mesmo depois de 
verificar pelo site, os holerites 
zerados, ou seja, o corte de 
ponto efetuado pela 

administração, que não 
satisfeita ainda lançou “falta 
injustificada”, em vez de “falta 
greve”, na ficha funcional de 
cada grevista, inclusive nos 
dias de folga e de férias.

Essa tentativa 
desesperada do governo de 
quebrar o movimento já era 
prevista, pois faz parte do 
“modo petista de governar” 
que constantemente impõe 
aos trabalhadores assédio 
moral e Processos 
Administrativos por qualquer 

motivo. Por isso, em vez de 
esmorecer, só faz aumentar a 
disposição de luta. Nivaldo 
Moreira, presidente do 
Sindicato dos Municipais de 
Jacareí afirmou: “Vamos 
antecipar a campanha salarial 
para fevereiro e unificar a 
categoria para conquistar 
salário e direitos”.

Por isso exigimos abertura 
de negociação e não desconto 
dos dias parados. Lutar por 
direitos não é crime. Nenhuma 
punição aos grevistas!

Professora e dirigente nacional 
da Unidos pra Lutar

Suzete Chaffin 

Guardas municipais lutam por suas reivindicações, mas o prefeito petista Hamilton Mota recusa-se a negociar

32º Congresso Nacional da CNTE

Grevistas se manifestam contra a Prefeitura



Sindical

Viemos de 
um ano de
lutas e
vitórias

Os estaleiros de Niterói 
têm muita tradição e a 
melhor mão de obra do 
setor naval do Brasil. 
Porém, as condições de 
trabalho e os salários não 
fazem jus a essa qualidade. 

Os grandes projetos da 
Petrobras, como o Pré-sal, 
alavancaram esse setor 
que estava estagnado há 
anos. Em 2002 havia 2.000 
empregados 
aproximadamente e em 
2012 já eram mais de 
62.000 em todo Brasil, 
15.000 só em Niterói. É um 
setor estratégico para o 
país. Porém, esta indústria 
está trabalhando sob uma 
grande exploração de mão 
de obra, com um baixo 
nível salarial e péssimas 
condições de trabalho, 
apesar do fabuloso 
investimento injetado pelo 
BNDES e pelo FMM (Fundo 
de Marinha Mercante) que 
só em 2012 foi mais de R$ 3 
bilhões.

Neste marco,a base dos 
trabalhadores 
metalúrgicos vêm lutando 
muito, já que desde março 
de 2012 o processo eleitoral 
do sindicato, dirigido por 
uma burocracia pelega, 
está emperrado no TRT e a 
categoria está 
praticamente órfã. Neste 
cenário, ninguém duvida 
que se tiver eleição hoje, é 
quase impossível que a 
Oposição, SOS 
Metalúrgicos, da Chapa 3, 

na qual há vários 
companheiros da Unidos 
pra Lutar, possa perder o 
pleito. Não poderia ser 
diferente, já que a oposição 
dirigiu a greve vitoriosa de 
2012 (havia 15 anos que não 
tinha greve na categoria), 
uma vez que o sindicato se 
juntou à patronal e à justiça 
contra a greve. De lá pra cá, 
a categoria só confia na 
oposição para encabeçar 
suas lutas que 
aconteceram em vários 
estaleiros.

Estaleiro BRASA. Com 
mais de 3.000 
trabalhadores, elegeram 
vários cipeiros com os 
quais viemos 
trabalhandopara ajudá-los 
na luta contra a péssima 
qualidade da comida 
servida pela empresa de 
alimentação. Mobilizamos 
por fora e eles organizaram 
por dentro dois dias de 
boicotes, e conseguiram 
entre várias melhorias, um 
cardápio saudável e 
variado; o fortalecimento 
da luta por segurança no 
trabalho e o fim dos 
constantes acidentes. 
Agora se exige a PLR, 
sendo que foi o único 
Estaleiro que não pagou, 
apesar do imenso lucro 
com a construção de 
plataformas e contratos 
que vai até 2027.

Estaleiro MAUÁ. Com 
mais de 4.500 
trabalhadores, fez 
paralisação de dois dias em 

outubro e garantiu o 
pagamento da primeira 
parcela do prêmio de R$ 
1.500,00, anunciado pela 
direção do estaleiro. A 
empresa suspendeu o 
pagamento do 
adiantamento e só paga o 
salário no 5º dia útil do mês 
e trocou o plano de saúde 
por um mais precário e 
mais caro, sem consultar os 
trabalhadores pelo qual 
está latente um novo 
processo de luta. O 
estaleiro já recebeu 
adiantado um grande 
volume de dinheiro para 
começar a construir mais 8 
navios petroleiros, além de 
reparos em grande navios 
plataformas, a pesar disso, 
no ano passado não 
estavam pagando as 
rescisões, nem os 
depósitos e as multas do 
FGTS.

Em janeiro houve um 
grave acidente na 
tubulação de gás que passa 
por baixo do estaleiro 
devido o sucateamento e a 
falta de manutenção. 
Vários trabalhadores 
ficaram feridos e o MPT e a 
DRT não tomou 
providencias devido o 
comprometimento político 
com as empresas. Porém a 
empresa sabe que a revolta 
e a disposição de luta dos 
trabalhadores pode levar a 
novas paralisações e expor 
o regime de semi-
escravidão no Mauá, 
financiados pela Petrobrás, 
BNDES e FMM.

 

Estaleiro VARD. A luta 
encabeçada pelos 
companheiros da Unidos 
pra Lutar garantiu a 2º 
parcela do bônus de 2013. 
Também houve luta por 
melhoria na alimentação 
servida, onde quase 70% 
boicotaram as refeições 
servidas exigindo comida 
de qualidade; segue a luta 
pela das promoções, cargos 
e salários.

Elegemos 3 militantes 
da Unidos para a CIPA, 
sendo o Companheiro 
Junior, um dos dirigentes 
da Chapa 3 SOS 
Metalúrgicos, o mais 
votado para um mandato 
de luta em defesa dos 
trabalhadores.

 Estaleiro ENAVAL. Os 
trabalhadores garantiram 
sua PLR. Ainda lutam pela 
saída do médico da 
empresa que não aceita 
atestado de outros 
médicos e sacrifica o 
trabalhador que não quer 
desconto no salário, 
agravando sua doença e 
contra desvios de função e 
pelas promoções 
atrasadas. O MPT 
interditou por alguns dias o 
estaleiro devido às 
irregularidades que 
colocavam em risco a 
integridade física dos 
trabalhadores. 

 Mesmo com o 
sindicato paralisado e com 
seus diretores servindo 
fielmente os patrões, os 
trabalhadores seguem 
lutando. Na campanha 

salarial de 2013 o sindicato 
com apoio da patronal fez 
assembleias dentro de 
cada estaleiro, intimidando 
os trabalhadores a aceitar 
um reajuste do salário e do 
VR abaixo da categoria 
metalúrgica.

Os burocratas são 
odiados e o presidente 
Edson Cachaça apanhou 
dos trabalhadores do Mauá 
quando foi chamado pela 
empresa para acabar a luta. 
O sindicato está 
abandonado e saqueado 
por esses pelegos. Existem 
denuncias de roubos de 
equipamentos, brigas e 
ameaças entre eles.

A juíza havia se 
comprometido a dar a 
sentença para janeiro, 
marcando a nova data da 
eleição, mas a CUT/PT e a 
patronal fazem muita 
pressão para a juíza marcar 
a eleição só com a chapa 
deles, impugnando a 
oposição. Os traidores 
estão apavorados em ter 
que disputar os votos dos 
trabalhadores sem correr 
risco de apanhar.

Acreditamos que neste 
ano haverá mais lutas e 
com certeza as vitórias 
acontecerão! Lutaremos 
para, com a eleição da 
chapa 3, reerguer o 
sindicato a serviço dos 
metalúrgicos. Em todo este 
tempo, os dirigentes e 
apoiadores da chapa 3 vem 
demonstrando o que será 
possível fazer se o 
sindicato voltar às mãos 
dos trabalhadores.

Unidos pra Lutar
Jessé Luz

Metalúrgicos de Niterói-RJ
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Na primeira quinzena de 
dezembro de 2013 foi realizado 
o XI Congresso Nacional da 
CONDSEF, onde se deliberou 
por greve nacional unificada do 
funcionalismo federal a partir 
de março de 2014.  A greve geral 
foi uma resolução apresentada 
pela UNIDOS PARA LUTAR no 
congresso e que foi votada por 
unanimidade.

Na pauta da campanha 
salarial: a luta pela antecipação 
do reajuste que está previsto 
para 2015, a paridade entre 
ativos aposentados e 

pensionistas, a anulação da 
reforma da previdência 
aprovada pelo governo Lula 
com o mensalão, a garantia do 
direito irrestrito de greve, etc.

No último dia 22 de janeiro 
foi lançada a Campanha 
Salarial nos Estados e no dia 05 
de fevereiro, com ato em 
Brasília, em frente ao MPOG 
será entregue nossa Pauta de 
Reivindicações.

Como de costume, o 
governo diz que não tem 
dinheiro para atender nossas 
reivindicações: o que é pura 
mentira! Em 2013 a Receita 
Federal bateu recordes de 
arrecadação: 4,08% acima do 

arrecadado em 2012. E 1 trilhão 
de reais já foram repassados 
para os banqueiros, através do 
mecanismo da Dívida Pública, 
conforme os dados repassados 
pela Auditoria Cidadã.

As categorias do 
funcionalismo já solicitaram 
audiência com a Ministra do 
Planejamento, que durante o 
governo Dilma, nunca recebeu 
as entidades dos servidores. 
Além da CONDSEF, já 
deliberaram pela greve 
unificada os servidores federais 
da base da FASUBRA e do 
SINASEFE.

O funcionalismo sabe que 
sem luta não se pode 

conquistar nada. Entretanto, o 
determinante nesse processo 
vai ser o papel que cumprirão 
as direções das entidades do 
funcionalismo que estiveram 
na retaguarda quando de nossa 
última greve em 2012.

Há uma grande 
desconfiança da base em 
relação às negociações feitas 
por essas direções que levam a 
reajustes plurianuais, ao corte 
de ponto e à reposição dos dias 
parados. Isso, sem dúvida, 
poderá ser um impeditivo, mas 
não o determinante. Tudo 
dependerá da mobilização e 
das assembléias por local de 
trabalho, que no caso do 

SINTSEP-PA estão 
programadas para começarem 
a ocorrer a partir do início do 
mês de fevereiro.

Além da Copa, este será um 
ano de eleições. O PT e seus 
aliados querem se manter na 
presidência da República e a 
falsa oposição de direita (PSDB-
DEM-PSB-Marina Silva) se 
propõe a substituí-los com a 
mesma política de ajuste fiscal, 
arrocho salarial, sucateamento 
e privatização dos serviços 
públicos. A greve geral dos 
servidores federais deve servir 
para derrotar essa política e 
não apenas por direitos 
corporativos.

Neide Solimões
Direção da CONDSEF e do SINTSEP-PA

Greve nas Universidades: uma batalha em curso!

Ao caminhar pelos setores 
de trabalho, chamando a 
categoria para a assembleia 
para construir a greve, a 
reclamação é generalizada: 
não só do salário corroído pela 
inflação, mas pelos diversos 
problemas sociais, como as 
humilhações vividas nos 
transportes públicos 
caríssimos ou os vultuosos 
gastos com a Copa. A categoria 
percebe que suas condições 
de trabalho estão 
intimamente ligadas a política 
geral do governo. É um avanço 
maior na consciência, rejeição 

ao governo, ao PT e a quem os 
defende.

Sabendo que este cenário 
é um barril de pólvora, e 
desesperado para que não se 
repita novas Jornadas de 
Junho no ano da Copa e das 
eleições, Dilma e o PT 
aceleram os pactos com as 
centrais pelegas para 
“regulamentar o (NÃO) direito 
de greve do funcionalismo” e 
criar medidas que 
criminalizem protestos. 
Porém, as medidas repressivas 
não têm impedido as lutas e 
encorajaram as grandes 
mobilizações do último 
período.

 
Um momento perfeito para 
uma nova greve

O ano da Copa e das 
eleições gerais soma-se ao 
contexto a crise econômica e a 
política de ajuste do governo 
que no Orçamento de 2014 
não dedica nem um real para 
o reajuste dos servidores. Por 

isso, o governo comemorou 
tanto ao assinar o acordo 
“trianual” com as direções 
governistas e com o apoio da 
CSP-CONLUTAS e 
INTERSINDICAL na greve de 
2012, pois assim usa esses 
argumentos e a jurisprudência 
contra uma nova greve.  
Porém, a base sabe que é 
necessário enfrentar a política 
e truculência do modo petista 
de governar.

 
A burocracia atuando 
para impedi-la

Uma greve nacional pode 
estimular outras categorias e 
uma onda de greves somadas 
aos protestos populares e da 
juventude, porém com mais 
peso da classe organizada 
pode levar a derrotas da 
política do ajuste do PT. Por 
isso a burocracia governista 
tem atuado para impedir 
nossa greve e mostra cada vez 
mais sua face pelega e pro 
corrupção. A força sindical 

atola-se nos escândalos de 
vendas de registros sindicais 
no Ministério do Trabalho, e a 
CUT contrata o mensaleiro 
Delúbio Soares, preso por 
corrupção, para assessorá-la.

Mas a base se impôs no 
Congresso da Condsef e votou 
greve para março, e o mesmo 
ocorreu na Fasubra. Outras 
categorias dos SPF's estão em 
plenárias até março para 
definir a greve.

A pauta votada é 
insuficiente, pois não exige a 
recuperação das perdas 
históricas, a anulação da 
reforma da previdência foi 
arrancada do eixo, a Copa é 
saudada e não condenada.

 
A base está disposta. 
É preciso uma nova direção!

Nem mesmo as Jornadas 
de Junho fizeram as direções 
burocráticas acreditarem na 
força da classe. Enquanto a 
direção da Fasubra rifou os 
Hospitais no acordo de 2012, a 

base tem feito lutas intensas e 
impedido a maioria dos 
reitores de privatizar os HU´s. 
Enquanto a pauta retira a 
anulação da reforma da 
previdência e a CUT contrata 
Delubio, toda a sociedade 
condena a corrupção e nas 
ruas exige punição real aos 
mensaleiros. Enquanto todos 
gritam “da copa eu abro mão, 
quero mais dinheiro pra saúde 
e educação, a cúpula dos 
federais faz campanha salarial 
em saudação à Copa, 
demonstrando a falta de 
sintonia entre os dirigentes e 
as bases.

Frente a esse quadro, é 
necessário disputarmos nas 
assembleias a construção 
urgente da greve, uma pauta 
com eixo claro por salário 
digno, combater a 
privatização, anular a reforma, 
buscar unificação com todas 
as manifestações sociais para 
derrotar os governos que só 
prometem mais arrocho, 
desemprego, e repressão. 

Preparar a
greve geral do 
serviço público
federal

XI Congresso da CONDSEF

Coordenação do SINTUFF e da FASUBRA
Unidos pra Lutar

Pedro Rosa
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Aos poucos o processo 
eleitoral começa a se acirrar. 
Passado o susto que os 
políticos dos velhos 
partidos tomaram durante 
as jornadas de junho de 
2013, quando foram 
colocados contra a parede 
pelas massivas 
mobilizações, hoje, com 
discursos cheios de 
promessas, começam a se 
apresentar como a solução 
dos novos e velhos 
problemas do país.

Novamente em cena, 
atuam como se nada tivesse 
acontecido. Na procura de 
aliados para ganhar 
minutos de TV, somar 
palanques e currais 
eleitorais, oferecem cargos, 
apoios recíprocos ainda que 
a sigla parceira num estado 
seja adversária em outro e o 
toma lá dá cá oferecido com 
o dinheiro público volta à 
tona.

O maior “comerciante” 
neste negócio é o próprio 
governo do PT. Em troca de 
apoio e votos para garantir a 
reeleição da presidenta 
Dilma, começou por uma 
“reforma” ministerial que 
nada mais é que a 
acomodação de aliados em 
postos chaves de onde 
disporão de orçamentos 
fartos para designar seus 
cabos eleitorais e fazer 
caixas de campanha.

Nesse terreno, o 
insaciável PMDB 

chantageia o tempo todo 
para aumentar seu espaço, 
disputando pastas com 
altos orçamentos como a 
Integração Nacional ou das 
Cidades. Na Casa Civil, 
Aloísio Mercadante, o 
Delfim de Lula e Dilma, não 
virá para atender os 
problemas da população, 
como também não o fez na 
Educação, sua tarefa será 
equacionar a voracidade de 
um leque de aliados 
formado por políticos 
corruptos, oportunistas e 
fisiológicos.

Os tucanos do PSDB e a 
aliança PSB/Rede não são 
diferentes. Dos primeiros, já 
sofremos no governo FHC 
escancarando a entrega do 
patrimônio público e 
atacando os trabalhadores. 
Os segundos, até muito 
pouco tempo, compunham 
e apoiavam o governo que 
está aí. Portanto, as três 
principais forças que irão 
disputar a eleição 2014, são 
mais do mesmo. As 
pequenas nuances não nos 
enganam: Dilma, Aécio 
Neves e Campos/Marina 
defendem o mesmo projeto. 
Um projeto atrelado ao 
“mercado” onde os que 
decidem os rumos são o 
sistema financeiro, as 
empreiteiras, as 
multinacionais e o 
agronegócio.

Esse projeto não 
considera as exigências que 
ecoaram nas ruas nas 
mobilizações de 2013. O 
recente discurso de Dilma 

no Fórum Mundial 
Econômico, comenta 
Renato Andrade (FSP 
25/01/14), reedita a “carta ao 
povo brasileiro”, lançada 
por Lula antes de ser eleito, 
que nada mais foi que uma 
“carta para acalmar os 
banqueiros”. Em Davos, 
frente aos banqueiros e 
poderosos, comprometeu-
se a manter os pagamentos 
da dívida, aumentar o 
superávit primário e reduzir 
o gasto público.

 
Construir uma 
verdadeira alternativa

A esquerda socialista 
não conta com as 
poderosas máquinas de 
marketing ou do poder 
econômico que os partidos 
da ordem usam para se 
perpetuar no poder, 
sugando votos dos setores 
mais necessitados com 
falsas promessas. Mas a 
nova situação política 
instaurada no país nos 
oferece grandes 
oportunidades. As jornadas 
de junho nos demonstram 
que não são as eleições e 
sim as lutas e mobilizações 
que podem produzir 
mudanças na vida do povo 
trabalhador. Com fluxos e 
refluxos, esse processo 
continua aberto e vem ai a 
Copa do Mundo para a qual 
se estão preparando 
importantes protestos e 
mobilizações, onde 
devemos intervir com força 
para retomar a ofensiva.  

Os problemas sociais e 

suas causas continuam se 
agravando. A educação, a 
saúde ou o transporte 
público seguem sem 
solução porque se privilegia 
pagar aos banqueiros em 
detrimento do gasto 
público; porque se prioriza 
a Copa ou as Olimpíadas, 
cujas obras superfaturadas 
beneficiam as empreiteiras 
e os políticos corruptos e 
não irão deixar nenhum 
legado. Além disso, a crise 
econômica mundial 
também nos atinge e o PT 
teima em continuar com a 
mesma cartilha neoliberal.

Necessitamos construir 
uma verdadeira alternativa 
política e econômica para 
enfrentar o governo, os 
velhos partidos e a patronal, 
nas ruas e nas urnas. Para 
tanto, a partir das bandeiras 
de junho devemos formular 
um programa para sair da 
crise. Para contar com 
dinheiro para atender os 
problemas da educação, da 
saúde, da moradia, do 
transporte e dos baixos 
salários, propomos 
suspender o pagamento da 
dívida pública e  continuar a 
luta contra as privatizações; 
realizar uma auditoria das 
grandes obras, 
fundamentalmente da 
Copa e das Olimpíadas; 
contra a entrega do pré-sal,  
por uma Petrobras 100% 
estatal e pela recuperação 
das empresas privatizadas; 
pelo fim da criminalização 
das lutas e o fim da 
repressão nas comunidades 

para evitar novos 
Amarildos; pelo livre direito 
de greve e manifestação de 
rua e o apoio às lutas, pelo 
fim da corrupção, pela 
prisão de corruptos e 
corruptores, bandeiras 
imprescindíveis de uma 
proposta socialista 
alternativa.  

Estes e outros pontos 
programáticos devem ser 
nossas bandeiras nas ruas e 
também nas eleições.  O 
PSOL, como uma das 
principais forças 
organizadas da esquerda e 
dos movimentos sociais, 
tem a responsabilidade de 
motorizar esta proposta. 
Infelizmente, não é o que 
vem fazendo a direção 
majoritária do partido, a 
começar pela questionada 
eleição do candidato a 
presidente, senador 
Randolfe Rodrigues. A 
figura de Randolfe está 
identificada por seu bom 
relacionamento com a 
presidente Dilma ou com 
figurões do Senado, como 
Sarney. Defendemos uma 
candidatura com a cara das 
jornadas de junho que 
mudaram definitivamente a 
situação política em nosso 
país. Por isso, 
continuaremos insistindo 
na necessidade de 
convocar uma prévia para 
que os militantes possam 
escolher quem melhor se 
identifique com esta nova 
situação para nos 
representar nas próximas 
eleições.

CST-PSOL
Adolfo Santos

Defender
as bandeiras
das jornadas
de junho

Eleições 2014
Passeata durante as
Jornadas de Junho
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Os grandes banqueiros, 
multinacionais e 
empresários olham com 
desconfiança o Brasil e o 
governo do PT. Se até há 
pouco tempo Lula era “O 
Cara”, como o chamou 
Obama, as jornadas de 
Junho demonstraram que o 
PT e seus dirigentes 
perderam o controle sobre o 
movimento de massas. Esta 
é a desconfiança dos 
poderosos: que as greves, 
revoltas, atos de rua e 
grandes manifestações 
continuem, colocando em 
risco seus interesses.

Por isso na cidadezinha 
de Davos na Suíça, onde 
todos os anos se reúnem os 
que controlam a maior parte 
da riqueza mundial, Dilma 
fez juras de amor ao 
superávit primário, ao 
controle da inflação, ao 
respeito aos contratos (com 
os empresários), ao livre 
comércio, à flutuação 
cambial, etc. etc. Até deixou 
entrever que para 2014 o 
superávit primário (a 
economia para pagar dívida 
e juros aos agiotas do 
sistema financeiro) poderá 
aumentar. 

Brasil e a crise da 
economia mundial

Enquanto a mídia do 
Capital tenta demonstrar 
que a economia mundial 
está em fase de recuperação, 
os dados são pouco 
animadores, e os reflexos 
também se expressam no 
Brasil. Existe uma leve 

recuperação nos EUA, 
“anêmica”, assim chamada 
pelo prêmio Nobel de 
Economia J.Stiglitz, tendo 
como base a redução em 15% 
nos próximos anos das 
despesas do Estado com 
assistência em saúde aos 
idosos e pobres. O 
desemprego é menor, mas os 
novos postos de trabalho nos 
EUA são de baixa 
remuneração e por isso a 
renda média continua a 
baixar, sendo que, segundo 
denúncia do economista,“95 
% dos ganhos vão para 1% do 
topo da pirâmide”.

A receita no Brasil 
aplicada pelo governo 
PT/PMDB, com apoio do 
PCdoB e das direções 
sindicais cooptadas, vai no 
mesmo sentido.  A taxa de 
juros (o custo do dinheiro) 
passou de 7,5 a 10,50% desde 
abril 2013 a janeiro 2014 e vai 
continuar subindo com o 
objetivo de reduzir o 
consumo.

Pela primeira vez desde 
2001 o país registrou um 
rombo histórico nas contas 
externas de 2013: U$S 81 
bilhões! Ou seja, entre todo o 
dinheiro que entra no país 
pelas exportações, turismo, 
investimentos, empréstimos, 
etc. e o que gasta em 
importações, turismo, 
remessa de lucros das 
multinacionais e, sobretudo, 
pagamento de juros e 
amortizações da dívida 
publica, faltaram 81 bilhões 
de dólares. Sendo que, a 
balança comercial (diferença 
entre importações e 
exportações) que em 2012 

teve um superávit de U$S 
19,4 bilhões, passou para U$S 
2,6 bilhões em 2013 e já nas 
três primeiras semanas de 
janeiro acumula um déficit 
de U$S 2 bilhões.

A taxa de desemprego, 
segundo IBGE, foi para 7,4% 
mas 38,5% das pessoas em 
idade de trabalhar estão fora 
do mercado por opção ou 
desalento e já nem constam 
nas estatísticas. A   inflação 
continua subindo e 
corroendo o poder aquisitivo 
dos salários. E ainda falta o 
aumento das tarifas, 
passagens de ônibus, planos 
de saúde etc.  Para completar 
o saco de maldades o 
Ministro da Economia do PT 
informou que estão em 
preparação alterações nas 
regras do seguro 
desemprego e do abono, 
estudadas pelo governo com 
a colaboração das centrais 
sindicais, com o objetivo de 
reduzir custo. Junto com esta 
pauladano bolso popular, 
anunciou que a economia 
para pagar aos banqueiros 
(superávit primário) em 2013 
foi de R$ 75 bilhões, ou 41% 
do total do Orçamento!

Também existe um 
debate, ainda não aceito 
publicamente pelo governo, 
de desvincular o reajuste do 
salário mínimo da inflação, 
ouum congelamento salarial 
com consequências 
desastrosas sobre o nível de 
vida dos trabalhadores e 
aposentados.

Suspender e auditar a 
dívida publica!

O orçamento do governo 

para 2014 não prevê reajuste 
salarial ou investimento no 
setor público. Ao contrário: 
segundo os estudos da 
Auditoria Cidadã da Dívida, 
em 2014, mais de um trilhão 
de reais serão destinados ao 
pagamento da dívida. “... 
dinheiro para pagar a dívida 
tem. Então como não tem 
para os serviços públicos” 
indagou Maria L. Fattorelli. 
Além de privatizar portos, 
aeroportos, ferrovias, 
hospitais e petróleo para 
pagar aos bilionários 
banqueiros, planejam mais 
ajuste e arrocho sobre o nível 
de vida da população.

Não existe nenhuma 
possibilidade de avanços na 

economia do povo 
trabalhador enquanto 
continuar este modelo a 
serviço dos banqueiros e 
grandes empresários. A 
saída é uma só: unificar e 
fortalecer as lutas dos 
trabalhadores, dos sem teto, 
da juventude, dos setores 
populares, das 
comunidades, dos índios, 
etc. incorporando uma 
demanda central, sem a qual 
nada será conseguido: 
DEVEMOS SUSPENDER O 
PAGAMENTO AOS 
BANQUEIROS E INVESTIR 
ESSE DINHEIRO EM SAÚDE, 
EDUCAÇÃO, MORADIA, 
SALÁRIO, EMPREGO E 
TERRA.

Concessões
e mais entrega
para os ricos
Arrocho para os 
trabalhadores
e o povo

Dilma em Davos

CST-PSOL
Silvia Santos

Um informe da ONG Oxfam Intermón denuncia que 1% 
das famílias mais poderosas possui 46% da riqueza do 
mundo. Na Espanha, 20 pessoas têm uma fortuna similar 
aos rendimentos de 20% da população mais pobre.  O 
informe denuncia que os impostos aos ricos foram 
reduzidos em 29 dos 30 países estudados, ou seja, os ricos 
não só ganham mais como também pagam menos 
impostos.
No Brasil foi o jornalista Clóvis Rossi (FSP) que 
denunciou: “os portadores de títulos da dívida pública 
(serão quantos? Um milhão de famílias? Cinco milhões no 
máximo?) receberam do governo, no ano passado, R$ 75 
bilhões. É exatamente quatro vezes mais do que os R$ 18,5 
bilhões pagos às 14 milhões de famílias (ou 50 milhões de 
pessoas) que recebem o Bolsa Família.
Quatro vezes mais recursos públicos para quem tem 
dinheiro para investir em papéis do governo do que para 
quem não tem renda. “

As 85 pessoas mais ricas do 
mundo possuem tanto como 
os  3,5 bilhões mais pobres

Dilma defende neoliberalismo
no Fórum de Davos



Conjuntura

Não vai
ter Copa,
vai ter
luta!

O título desse texto 
virou a principal consigna 
de indignação em relação à 
Copa do Mundo. Quem 
esperava uma vitrine do 
Brasil através do futebol 
deve está surpreso que a 
imagem principal não seja 
os títulos da seleção ou a 
convocação dos 23 
jogadores que 
representarão o país, mas 
sim os protestos contra a 
Copa das Confederações, 
quando milhões saíram às 
ruas para exigir educação e 
saúde padrão FIFA e para 
denunciar os gastos 
excessivos, benefícios para 
empreiteiros, remoções e 
repressão.

Uma copa de 25 Bilhões
A presidente Dilma em 

visita ao presidente da FIFA, 
Joseph Blatter, afirmou que 
o placar dos gastos da copa, 
hoje projetado para mais de 
25 bi, está empatado porque 
o valor dos custos retornará 
através do turismo durante 
a Copa. Nada mais falso 
porque esse possível 
retorno é pontual e não 
reverte o legado negativo 
que deixará o mundial, 
como as remoções, a 
criminalização dos 
movimentos e a 
manutenção de uma saúde 
precária e sem 
investimentos.

Assim como é falsa a 
afirmação de que não tem 
verba federal nos estádios, 

como pronunciou a 
presidente em discurso 
oficial. Pesquisa realizada 
pela ONG Contas Abertas 
com informações do 
Ministério dos Esportes 
mostram que os gastos com 
CT (Centro de treinamentos 
das seleções), campos de 
treinamento e reformas de 
estádios estão na ordem de 
750 milhões. Gastos 
realizados através de 
investimentos diretos 
federais, renúncia fiscal via 
RECOPA e os baixíssimos 
juros cobrados nos 
empréstimos concedidos 
pelo BNDES a consórcios e 
governos estaduais. 
Incluindo a metade dos 
gastos com o estádio Mané 
Garrincha na conta da 
União, já que a Terracap, 
empresa do GDF 
responsável pela 
construção do estádio 
possui 49% de capital do 
governo federal. Assim, esse 
cálculo sobe para 1,6 bi, o 
que comprova grande 
investimento de verbas 
federais.

Um regime diferenciado 
para as empreiteiras

Não bastassem os altos 
custos com a copa, o 
governo Dilma, para agradar 
os seus principais 
financiadores de 
campanha, aplicou duas 
medidas que facilitaram a 
vida dos empreiteiros. A 
primeira, em cumplicidade 
com o legislativo criou o 
Regime Diferenciado de 

Contratação que flexibilizou 
a execução e os contratos 
das obras através de 
mudanças na Lei de 
Licitação. E a segunda, 
quando eliminou as 
referências de preço que 
figuravam no texto da LDO-
2014 e que serviam de 
parâmetro para contratação 
de obras rodoviárias e da 
construção civil, logo as 
duas áreas mais 
dispendiosas das obras da 
copa.

Com essas medidas o 
governo construiu a 
flexibilidade necessária 
para não deixar 
empreiteiros "endividados”, 
garantir o financiamento de 
campanha e de sobra optar 
por mais dinheiro para copa 
desprestigiando saúde e 
educação. 

No aniversário do golpe 
de 64 uma continência 
aos ditadores

Dilma não segue só as 
amargas receitas 
econômicas internacionais. 
Também no quesito relação 
com movimentos sociais 
adotou o regime de 
repressão padrão mundial.

Para intimidar as 
mobilizações o governo 
publicou portaria que 
especifica as medidas a 
serem adotadas nas 
manifestações 
principalmente durante a 
copa. Classifica 
manifestações em via 
pública e ocupações de 
prédios como ameaças a 

manutenção da ordem e 
concede um papel 
importante às forças 
armadas. Coloca no mesmo 
patamar movimentos 
reivindicatórios e ações 
terroristas, considerando 
como forças oponentes os 
movimentos sociais.

E para garantir o 
máximo de repressão 
contra as mobilizações 
tramita no senado o PLS 
728/2011 que pune com 
penas de reclusão de 15 a 30 
anos quem, segundo o 
projeto, “infundir terror ou 
pânico generalizado”. Pela 
lógica da proposta 
bloqueios de ruas podem 
ser classificados como 
causadora de pânico 
generalizado. Nada mais 
absurdo.

Na prática a repressão já 
começou com as remoções 
nas cidades sede através 
das violentas 
desocupações, como a que 
ocorreu recentemente no 
morro do metrô-Mangueira 
no Rio. 

Nos 50 anos do golpe de 
64 o governo do PT bate 
continência aos ditadores 
reeditando medidas que 
fortalecem a criminalização 
dos movimentos, tudo para 
garantir os privilégios 
materiais e políticos 
advindos do modo petista 
de governar.

Só com mobilização 
derrotaremos o projeto 
dos ricos

As mobilizações estão 

nas ruas. Precisamos 
amplia-las. O debate está 
colocado na sociedade e 
nosso papel é vincular as 
reivindicações mais 
sentidas da população com 
as ações contra a Copa.

Nessa situação é muito 
importante que façamos 
uma jornada de 
mobilização para organizar 
comitês nas escolas, nas 
comunidades, nas 
universidades e locais de 
trabalho e construa um 
grande encontro nacional e 
um ato unificado. Os 
comitês populares, os 
partidos de esquerda, que 
se colocam contra a Copa, 
sindicatos e coletivos 
estudantis devem 
impulsionar a mobilização.

Somado a isso devemos 
apresentar uma plataforma 
que defenda dinheiro para 
saúde e educação públicas 
e não para Copa; ruptura 
dos acordos com a FIFA e as 
grandes obras; auditoria de 
todas as empresas 
concessionárias do poder 
público com 
acompanhamento das 
entidades operárias, juvenis 
e populares, contra o AI-5 do 
governo Dilma que 
criminaliza os movimentos 
e contra as remoções. Com 
essas propostas 
contestamos a Copa ao 
mesmo tempo em que 
mobilizamos a população 
para derrotar nas ruas o 
projeto dos ricos 
comandado pelo governo 
PT-PMDB.     

CST-PSOL-RJ
Adriano Dias

Protesto contra a Copa em
São Paulo - Janeiro/2014
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Direção do PSTU abandona
luta contra  Copa da FIFA

Os atos contra a Copa da 
FIFA, as manifestações da 
juventude nas avenidas e nas 
redes sociais sob a consigna 
#NãoVaiTerCopa, a luta contra 
as remoções, preocupam 
Dilma e os governadores. Mas, 
infelizmente, a direção do 
PSTU abandonou a luta contra 
a Copa. Atenágoras Lopes, um 
dos seus principais dirigentes, 
diz enfaticamente: “Os que 
dizem que as mobilizações são 
contra a Copa, reduzem e 
desviam o centro da 
discussão”. 

Foi nas mobilizações de 
Junho/Julho de 2013 que se 
massificaram palavras de 
ordem como “Não Vai Ter 
Copa”, “Ei, FIFA, paga minha 
tarifa”, “Saúde é melhor que 
Neymar” e “Da Copa eu abro 
mão, quero dinheiro pra Saúde e 
Educação”. A juventude e os 
trabalhadores, insatisfeitos 
com a inflação, foram às ruas 
para exigir verbas para as áreas 

sociais, o fim da corrupção e 
criticar os altos gastos do 
dinheiro público nos estádios, a 
verdadeira farra das 
empreiteiras, principais 
financiadoras das campanhas 
dos políticos, mas também 
contra a criminalização das 
lutas, comandada pela FIFA, 
Dilma e governadores. A Copa 
das Confederações em 2013 se 
transformou num inferno para 
os poderosos e os jogos 
ajudaram a centralizar o 
calendário nacional dos 
protestos. Os manifestantes 
roubaram a cena sitiando 
estádios e tiveram mais 
visibilidade que as partidas. Foi 
uma luta impulsionada por 
grande parte da massa que vai 
aos estádios, adora futebol e 
está indignada com os rumos 
do país. Não por acaso as 
canções das jornadas de junho 
tem referência nas canções das 
torcidas. Um processo que se 
expressou nas greves dos 
professores em outubro, nas 
palavras de ordem dos atos da 
juventude de SP ou faixas dos 
alunos da Gama Filho e 

UniverCidade no RJ 
questionando os gastos com 
estádios enquanto as 
universidades vão ser fechadas 
ao invés de federalizadas. 
Outro exemplo são as 
ocupações e passeatas do 
MTST com suas críticas a Copa 
da FIFA e a Olimpíada pois os 
megaeventos aceleram a 
especulação imobiliária e o 
despejo de famílias.

Isso levou o PCdoB a 
divulgar desde junho que não 
há contradição entre Copa, 
Saúde e Educação e 
recentemente lançar o texto “A 
quem interessa melar a Copa?”. 
Não por acaso também, Dilma 
e o PT estão com uma 
campanha nas redes sociais 
afirmando que #VaiTerCopa, 
preocupados com o 
questionamento que milhões 
fizeram contra a Copa e suas 
negociatas em 2013. Com sua 
nova orientação, a direção do 
PSTU demonstra uma 
evidente capitulação ao PT e 
PCdoB e às burocracias 
governistas.

Sabemos que o governo 

Dilma está armando uma 
brutal repressão e votando leis 
de exceção no Congresso ao 
mesmo tempo em que prepara 
uma grande festa para iludir 
amplos setores visando à 
garantia da Copa, e o mais 
provável é que ela aconteça. No 
entanto, isso não invalida o 
esforço correto que está sendo 
feito para realizar os protestos 
atuais e os que vão acontecer 
durante os jogos, questionando 
esse megaevento. A luta contra 
a Copa da FIFA foi e é uma 
sincera expressão de repudio à 
corrupção generalizada, com 
superfaturamentos das obras 
para favorecer empreiteiras, as 
isenções fiscais para a FIFA, a 
morte de operários nas obras 
dos estádios, repressão policial 
contra os manifestantes e o 
aumento do custo de vida nas 
cidades-sede dos jogos. Por isso 
as palavras de ordem gestadas 
em junho são atuais e corretas, 
incluída aí a desafiadora 
expressão #NãoVaiTerCopa 
que esta sendo vista nas ruas e 
nas redes sociais da internet. 
Criticar e combater a Copa não 

significa deixar de gostar de 
futebol. Pelo contrário, a Copa 
da FIFA está transformando o 
nosso esporte em um 
gigantesco e fraudulento 
negócio. E temos que dizer em 
nossos locais de trabalho, 
estudo e moradia, que no país 
do futebol, o povo será 
excluído porque não pode 
pagar os altos ingressos dos 
jogos, porque foi removido de 
suas casas. Não é à toa que no 
Campeonato Carioca as 
torcidas organizadas não 
foram ao Maracanã no jogo do 
Flamengo, questionando o 
preço dos ingressos. Outro 
exemplo foi o enfrentamento 
entre os moradores da 
Mangueira e a polícia por conta 
das remoções do Maracanã. A 
Copa significa o aumento das 
imposições da FIFA, que ditam 
até mesmo a forma dos 
torcedores de se portar nos 
estádios. Por esses motivos 
devemos apoiar as 
mobilizações contra a Copa e 
suas mazelas. Esperamos que a 
direção do PSTU reveja sua 
posição.

CST-PSOL

Barbara Sinedino
e Michel Tunes 

 Em defesa do 
Julinho!  Não à 
intervenção do 
Governo Tarso!

A escola Júlio de Castilhos, 
conhecida como Julinho, é a 
maior e mais tradicional escola 
do RS. Hoje somos foco de 
ataque do Governo Tarso. Em 
reportagem publicada no 
jornal Zero Hora, em 22 de 
dezembro, uma série de 
problemas foram colocados: 
falta de professores, 
infraestrutura precária, evasão 
escolar e graves problemas na 
implantação do projeto 

antidemocrático aplicado pelo 
Governo que é chamado de 
Politécnico.

Duas políticas se 
confrontam sobre os 
problemas de nossa escola. A 
nossa, que o governo invista 
em educação o dinheiro que 
hoje dá aos empresários, e a do 
governo petista, que busca 
colocar a culpa dos problemas 
da educação nos professores 
da escola, uma prática da 

velha direita difundida agora 
pelo PT.

 José Clóvis de Azevedo, 
Secretário de 
Educação,declarou que o 
Julinho é “um caso isolado”, 
que “não reflete a situação do 
Estado.” Mais adiante, afirma: 
“Temos hoje a maioria das 
escolas em processo avançado 
de implantação da reforma do 
Ensino Médio, entusiasmo de 
alunos e professores”. Mesmo 

sabendo da ampla reprovação 
que esta Reforma tem entre os 
estudantes e professores, o 
secretário diz que há 
“entusiasmo” com essa política. 
Após estas declarações 
desastrosas, o representante 
do governo foi mais longe 
ainda. Abriu uma sindicância 
para intervir no Julinho, 
ameaçando destituir a atual 
diretoria e colocar um CC do 
governo para gerir a escola. 

Um grave ataque à 
democracia.

Nós do Grêmio Estudantil, 
em conjunto com o CPERS, 
Sindicato e outras diversas 
entidades, organizamos um 
vitorioso ato dia 14/01contra a 
intervenção no Julinho, 
mostrando que defendemos a 
escola e a educação pública 
como um todo e que 
seguiremos nas ruas contra a 
intervenção do governo.

Coordenador do Grêmio do Julinho
Cristian Nunes 
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A onda dos “rolezinhos”, 
encontros marcados por 
jovens pelo facebook nos 
shoppings de São Paulo, tem 
causado muitos debates. Esses 
eventos têm sido 
criminalizados por 
empresários, pelos governos e 
pela mídia. O fato é que, 
mesmo que de forma 
despretensiosa, os rolezinhos 
expressam a vontade dos 
jovens das periferias de ocupar 
espaços que lhes são negados 
não pelas leis que 
teoricamente garantem o 
direito de ir e vir de todos, mas 
pelo poder econômico e pela 
aparência.  

Essa situação escancarou o 
apartheid social existente no 
Brasil, onde as elites se sentem 

ofendidas com a massa da 
periferia, majoritariamente 
negra, ocupando um espaço 
que deveria ser apenas seu. 
Mesmo sem ter havido 
nenhum roubo nos eventos, no 
segundo rolezinho do ano, a 
polícia prendeu 23 jovens por 
“perturbação do sossego”. Em 
solidariedade e em repúdio ao 
racismo e a criminalização da 
pobreza foram realizados rolês 
em várias cidades do país.   

 
É a juventude da periferia 
quem paga a conta da crise 

Aumentou em 30% o 
assassinato de negros e 
diminuiu em 25% o de brancos 
entre 2002 e 2010. Enquanto 
bilhões são destinados para 
estádios de luxo da Copa, para 
a juventude da periferia 
restam as estatísticas 
negativas.

A polícia que reprime e a 
falta de políticas públicas que 
proporcionem o acesso à 
cultura e lazer para a 
juventude têm responsáveis 
diretos: Dilma, Alckimin e 
Haddad e demais governantes. 
São eles que cortam verbas da 
educação para beneficiar 
banqueiros, empreiteiras e 
seus demais financiadores de 
campanha. São os 
responsáveis pela falta de 
oportunidade da juventude e 
pela repressão. Foram os que 
reprimiram brutalmente as 
manifestações de junho e é o 
governo Dilma que prepara 
uma tropa de 10 mil homens 
da Força Nacional de 
Segurança para conter as 
manifestações contra a Copa 
racista da Fifa.

 Parte das rebeliões juvenis 

que ocorrem no planeta 
contra o sistema

Com diferentes 
expressões, em todo o mundo 
a juventude das periferias tem 
contestado o sistema, o 
racismo e a segregação. Nas 
rebeliões de imigrantes em 
países como França, Inglaterra 
ou Suécia, nos últimos anos, 
ocorreram processos 
radicalizados de luta com onda 
de saques de lojas e queima de 
carros.

A periferia vem se 
expressando de distintos 
modos desde junho. Do “Cadê 
o Amarildo?” até as rebeliões 
contra assassinatos em São 
Paulo.

A nova situação mundial 
em que o avanço do 
desemprego, do trabalho 
precário e da falta de 
perspectivas para a juventude, 

tem produzido rebeliões, 
greves gerais e revoluções e 
imposto cada vez mais novos 
métodos de luta e contestação 
ao sistema capitalista. Os 
rolezinhos são uma 
demonstração, mesmo que 
inconsciente e despretensiosa, 
desse processo internacional. 

 
Total apoio aos rolezinhos! 
Contra o racismo e a 
criminalização da pobreza!

Direta ou indiretamente os 
rolezinhos são filhos de junho 
e contestam o bem estar da 
burguesia branca e esnobe 
paulistana e brasileira. Devem 
ser cobertos de solidariedade. 
São uma luta direta contra o 
sistema, o racismo e a 
criminalização da pobreza.

(Leia o artigo completo em 
http://vamosalutanacional.blogspot.

com.br)

CST-PSOL-PA
Julio Miragaia

Todo apoio aos rolezinhos!

DCE UNAMA

Maiza Monte
Eduardo Rodrigues

Unir a luta nas pagas contra as mensalidades,
a precarização e o descaso de Dilma!

Federalização da Gama 
Filho, UniverCidade e todas 
as pagas em crise!

A crise aberta nas 
universidades Gama Filho e 
UniverCidade (RJ), o 
descredenciamento de ambas 
pelo Ministério da Educação 
(MEC), em meio ao anúncio da 
dívida bilionária das 
instituições são expressão de 
uma crise no ensino privado 
que ocorre no Brasil e no 
mundo. Os estudantes já 
realizaram várias mobilizações 
buscando uma alternativa 
para a crise e agora lutam pela 
federalização das instituições. 
Em janeiro, as manifestações 
reuniram milhares.

 
Crise nas particulares

A situação da Gama Filho e 
da UC são partes de uma crise 
maior. Mais de 85% das 
instituições de ensino superior 
são privadas. Os aumentos de 
mensalidades ocorrem todos 
os anos acima da inflação. Os 
números de inadimplência e 
evasão são astronômicos, 
como na PUC-RS, onde chegou 
à 30% em 2013. O FIES 
endivida as famílias. Só em 

2013, 556,5 mil pessoas 
recorreram ao contrato. Além 
disso, taxas extras, péssimos 
índices de pesquisa e extensão, 
laboratórios e salas de aula 
precárias, são alguns dos 
muitos problemas. A tentativa 
de venda da UNAMA (PA) para 
o grupo Ser Educacional, em 
2013, questionada na justiça e 
que divide em dois grupos os 
mantenedores da 
universidade, é também parte 
dessa situação.

Nos 11 anos de governo, o 
PT esteve em favor das 
mantenedoras e contribuiu 
para o aprofundamento dessa 
situação caótica. Exemplos são 
a ausência de regulamentação, 
a isenção fiscal e a ocupação 
de vagas ociosas por meio do 
PROUNI.

Por outro lado, a luta dos 
estudantes tem explodido nas 
universidades. As 
mobilizações que ocorrem 
todos os anos na PUC-MG, na 
UNAMA-PA, PUC-RS, Católica 
de Brasília, PUC-SP, entre 
outras, são a demonstração 
concreta de que a juventude 
não quer pagar a conta da crise 
dos tubarões do ensino.  

 
Majoritária da UNE 
blinda o governo

Os estudantes das 
universidades privadas há 

anos constroem suas lutas. A 
direção da UNE e UBES (UJS-
PCdoB/PT), que poderia 
unificá-las, atuou sempre com 
o objetivo de blindar o 
governo. No Pará, por exemplo, 
nunca chamaram à luta e por 
vários anos votaram favoráveis 
ao aumento das mensalidades 
na mesa de negociação do 
PROCON, onde possuem 
representação. Onde dirigem 
DCE's, como no caso da Gama 
Filho, hoje estão sendo 
obrigados a se chocar contra o 

MEC para não serem 
atropelados pela base e 
desviar o verdadeiro alvo que 
é o conjunto do governo Dilma. 
Estão numa encruzilhada com 
a crise nas universidades, pois 
são defensores da política 
mercadológica do governo 
para educação.

 
Unir a luta nas pagas! Por um 
dia nacional de luta nas 
universidades particulares!

A crise nas instituições de 
ensino privado está 

demonstrando que esse 
modelo não serve. Precisamos 
no movimento estudantil de 
iniciativas urgentes que 
unifiquem as lutas pela base e 
comecem a impulsionar um 
movimento nacional de luta 
das universidades privadas. É 
preciso ir às ruas, como fazem 
hoje os estudantes da Gama 
Filho, da UC e da UNAMA, 
enfrentando abertamente ao 
descaso do governo Dilma, as 
mantenedoras e mudar os 
rumos da educação.

Estudantes da Gama Filho e 
Univercidade protestam no Rio
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Em 21 de janeiro de 1924 
morria, aos 53 anos, 
Vladimir IlyichUlyanov, 
que entrou para história 
conhecido como Lenin. O 
primeiro Estado Operário 
da história da humanidade 
perdia seu principal 
dirigente. A primeira 
revolução operária 
vitoriosa, que iniciou em 
todo mundo uma nova 
época, perdia seu principal 
arquiteto.

Vladimir Ilyich nos 
deixou uma obra imensa, 
que mostra claramente um 
marxismo para a ação 
revolucionária. A teoria 
marxista é, para Lenin, um 
guia para a ação. Toda sua 
obra é escrita a partir das 
necessidades das 
estratégias e táticas da 
revolução proletária em 
seu tempo.

Os escritos de Lenin 
praticamente não são 
ensinados em nossas 
universidades. Este homem 
de ação, que dirigiu a 
primeira revolução 
operária da história, que 
influenciou e moveu a vida 
de milhões de homens 
durante todo século XX, 
que formulou a teoria de 
um partido político que foi 
reivindicada por milhões 
de militantes operários ao 
longo dos últimos 110 anos, 
é conscientemente 
“esquecido” pela Academia. 

Lenin e o partido político 
operário revolucionário

Uma das maiores 
contribuições de Lenin à 
luta da classe operária, foi a 
elaboração da concepção 
de partido. Em 1902, já 
como um dos principais 
dirigente do POSDR 
(Partido Operário Social 
Democrata Russo), Lenin 
escreve sua obra Que 
Fazer? onde formula a 
concepção de um partido 
centralizado 

democraticamente e para a 
ação. Um partido da classe 
operária, que levasse a 
consciência de classe para 
as lutas que surgiam 
espontaneamente nas 
fábricas. Esse instrumento 
político deveria refletir em 
seu programa as tarefas 
históricas da classe 
operária e em sua atuação 
cotidiana ter o eixo onde 
esta classe estivesse 
concentrada. Apesar de a 
Rússia ser um país que 
continha 80% de sua 
população formada por 
camponeses, o partido 
dirigido por Lenin quis 
conscientemente ser um 
partido de base social 
operária, concentrado 
sobretudo nas grandes 
fábricas de Petrogrado e 
Moscou, refletindo um 
método profundamente 
marxista que tem na classe 
operária o eixo da luta pelo 
socialismo.

Em Que Fazer? Lenin 
polemiza com os 
“economicistas” que 
queriam limitar a classe 
operária às lutas 
econômicas e sindicais. 
Esta limitação, que também 
era e é até hoje difundida 
pelos anarquistas e 
reformistas de toda espécie, 
significa subordinar a 
classe trabalhadora à 
burguesia. Segundo Lenin, 
os trabalhadores não 
podem apenas lutar para 
atenuar sua exploração, é 
preciso lutar pelo poder 
político para derrotar a 
burguesia e acabar de vez 
com a exploração.

Em meio a uma nova 
“onda” que existe dos “anti-
partido”, que negam na 
prática a necessidade da 
classe trabalhadora se 
organizar politicamente, o 
estudo da obra de Lenin e 
de sua concepção de 
partido se faz fundamental. 
A burguesia, consciente do 
quanto são “perigosas” as 
organizações políticas dos 
trabalhadores que lutem 
pela sua derrubada, ajuda a 

reproduzir e difundir 
ideologicamente a ideia do 
“anti-partidarismo” até os 
dias de hoje. Não à toa, 
durante grande parte da 
história do século XX, os 
partidos da classe 
trabalhadora e seus 
dirigentes foram proibidos, 
censurados e tiveram seus 
militantes perseguidos e 
assassinados pelos mais 
distintos tipos de regimes 
burgueses, estalinistas e 
socialdemocratas.

O primeiro governo de 
Frente-Popular na 
história e o combate de 
Lenin

Os governos de Frente-
Popular ou de conciliação 
de classes, sempre geraram 
inúmeras polêmicas entre 
as organizações operárias e 
de esquerda. Lenin 
enfrentou o primeiro 
governo deste tipo em seu 
país. Em fevereiro de 1917, 
uma revolução derruba o 
czarismo e leva ao poder 
um governo de coalizão 
formada 
fundamentalmente pelo 
partido socialista 
revolucionário, pelos 

mencheviques (setor 
reformista do partido 
operário socialdemocrata 
russo) e o partido Cadete, 
liberal-burguês. A prática 
desastrosa dos 
mencheviques no governo, 
se chocando 
permanentemente com as 
reivindicações dos 
trabalhadores, mostrou que 
governar com a burguesia é 
sinônimo de governar para 
ela. Neste contexto, Lenin 
volta do exílio e elabora as 
famosas Teses de Abril, 
onde propõe que o 
proletariado russo lute para 
derrubar o governo de 
coalização de classes e 
implemente um governo 
seu, sem participação de 
nenhum setor burguês.

Em meio a novos 
governos de frente-popular 
e a rendição da ampla 
maioria da esquerda a eles, 
os ensinamentos do velho 
dirigente bolchevique 
seguem atuais. Os que 
apoiam governos de 
conciliação de classes na 
Venezuela, Bolívia, Equador 
e agora também no 
Uruguai, onde setores 
burgueses governam ao 

lado de organizações de 
origem na classe 
trabalhadora, nada mais 
fazem do que reproduzir a 
velha teoria menchevique 
de governar em conjunto 
com a burguesia, que Lenin 
derrotou há quase um 
século.

O combate ao lado de 
Trotsky contra a 
burocratização da URSS

Muitos intelectuais e 
militantes de esquerda, 
influenciados pela 
propaganda ideológica da 
burguesia contra Lenin, 
chegaram a uma conclusão 
completamente 
equivocada, de que as 
monstruosidades 
cometidas por Stalin à 
frente da burocracia 
soviética seriam apenas 
uma continuidade 
irreversível do leninismo. 
Este erro, amplamente 
difundido, não leva em 
conta a última batalha de 
Lenin.

O último grande 
combate de sua vida foi 
contra o início da 
burocratização do primeiro 
estado operário. Os 

CST-PSOL-RS
Diego Vitello

Em memória de Lenin
“Lenin já não existe, mas temos o leninismo. O que havia de imortal em Lenin – os seus ensinamentos, o 

seu trabalho, os seus métodos, o seu exemplo”. (Leon Trotsky, 22 de Janeiro de 1924)
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Em um novo aniversário 
de morte de Nahuel Moreno, 
o dirigente trotskista mais 
importante da América 
Latina – e parte fundamental 
da Quarta Internacional após 
a segunda guerra -, 
incansável construtor de 
partidos e da Internacional, 
compartilhamos um texto 
seu respondendo a um 
companheiro que lhe 
perguntou “como definir o 
partido?”.

 “A maioria dos 
companheiros jovens 
acreditam que o Partido é 
uma linha política, ou um 
programa, ou a teoria 
trotskista ortodoxa, ou um 
nome conhecido por todo 
omundo, ou uma soma de 
dirigentes organizando certa 
quantidade de sedes, ou o 
controle de algumas 
comissões internas 
(organizações por local de 
trabalho na Argentina), etc., 
ou a soma de todas estas 
coisas. Porém, o partido não é 
isso. Antes que o grupo 
fundador começasse a 
militar o partido não existia. 
E quando eles começaram, e 
em muitas outras etapas, o 
partido mudou sua linha 
política, foi acertando seu 
programa, passou por épocas 
de desenvolvimento e 
estagnação teórica, ficou 
quase sem quadros, abriu 
sedes e as perdeu durante 
longas épocas de 
clandestinidade, formou e 

viu entrar em crise dirigentes 
e equipes de direção, ganhou 
influência no movimento 
operário e ficou sem 
nenhuma comissão interna 
de delegados, teve grandes 
jornais e boletins miseráveis 
no mimeógrafo, mudou de 
nome várias vezes e a 
maioria desses nomes só 
eram conhecidos por não  
mais que um setor da ultra 
vanguarda.

O partido também se 
dividiu e viu destruir 
parcialmente o que com 
tanto esforço se havia 
construído. Como o partido 
resistiu a tudo isso? Como se 
seguraram durante os anos 
de retrocesso, os de 
perseguições, os de 
clandestinidade? Como os 
velhos quadros resistiramà 
tremenda pressão do 
peronismo ou do 
estalinismo, em épocas em 
que o movimento operário 
apoiava estas duas 
degenerações de forma 
massiva e entusiasta? Como 
puderam seguir militando 
quando viam seus 
camaradas e amigos pessoais 
cedendo ao desespero e 
tomando a via da guerrilha, 
deslumbrados com o 
tremendo impacto da única 
revolução socialista do 
continente, dirigida pelo 
castrismo?

A resposta é sempre a 
mesma: não pelo programa, 
não pela linha política do 

momento, não pela 
teoria: pela moral e o 
método de nosso 
partido. Por isso dizemos 
que essa moral e esse 
método são o eixo de sua 
história; são o que o 
partido tem de igual em 
todas suas etapas e o que 
queremos que siga 
sendo igual: é sua 
tradição. Esta tradição 
abarca inumeráveis 
aspectos. É o respeito e a 
confiança cega em nossa 
classe, sentir-nos uma 
parte dela, querer dirigi-
la e, ao mesmo tempo, 
estar dispostos 
modestamente a 
aprender com ela. É nos 
esforçarmos para ser 
concretos como é a 
classe operária, julgar os 
homens e os 
movimentos de forma 
objetiva, com base nos 
fatos, odiar as discussões 
de café. É a disciplina 
mais estrita, é dar o máximo 
que alguém pode pelo 
partido, tratar de fazer 
qualquer coisa se serve para 
construí-lo. É a mais absoluta 
lealdade e o mais completo 
respeito por todos os 
companheiros, é tratar de 
ajudar por todos os meios a 
qualquer companheiro que o 
necessita, não só no terreno 
da militância, mas também 
em todos os terrenos. É a 
moral que define o bem e o 
mal, com base em estar a 

favor ou contra nossa classe 
e nosso partido. É o ódio ao 
inimigo de classe e o carinho 
mais afetuoso aos camaradas 
do partido e à nossa classe. É 
saber que, ainda que 
passemos alguns anos bons, 
somos os condenados desta 
sociedade, os destinados à 
demissão periódica, a ser 
sistematicamente difamados, 
perseguidos, encarcerados. 
Às vezes, mortos. É saber que 
vamos ter que ir contra a 
corrente até que mude esta 

sociedade. É estar a favor de 
relações claras e francas e 
desprezar a diplomacia e a 
hipocrisia. É também a 
confiança em nosso futuro 
como partido, o orgulho de 
estar nele e a alegria de viver 
e de militar. Nossa “tradição é 
a expressão mais alta da 
moral e do método 
proletários: é a tradição de 
um partido bolchevique.”

 (Homenagem a Rita Moreno, 
1975, arquivo do PST)

Homenagem aos 27 anos de sua morte

bolcheviques, na sua 
tomada do poder em 
outubro, apostavam que a 
Revolução na Rússia seria 
um forte impulso a novas 
tomadas de poder nos 
países mais desenvolvidos 
da Europa, sobretudo a 
Alemanha. De fato, a 
simpatia e empolgação nos 
meios operários com as 
notícias que vinham da 
Rússia ocorreram no 
mundo todo. Porém, apesar 
de algumas tentativas, 
como na Alemanha em 
1919 e 1923, o proletariado 
não logrou derrotar a 
burguesia em mais 
nenhum país. Combinado 
com este isolamento, o 
operariado russo ainda 
teve de enfrentar uma 

guerra civil onde cerca de 
20 países capitalistas 
montaram um exército 
contrarevolucionário, 
conhecido como Exército 
Branco, para derrotar o 
governo dos bolcheviques 
na Rússia. Apesar da vitória 
na guerra, o governo 
soviético sofreu com um 
declínio brutal das forças 
produtivas e também com 
o desaparecimento de 
grande parte dos melhores 
e mais ativos operários, que 
infelizmente tombaram em 
combate.

Neste período de tantas 
baixas a burocracia do 
estado e do partido começa 
a adquirir um poder muito 
grande. Encontra como seu 
chefe um antigo dirigente 

bolchevique, cuja obra 
poucos conhecem até 
então, Josef Stalin. Lenin, 
ao ver com clareza a 
burocratização em curso, 
propõe a Trotsky uma 
batalha em conjunto 
contra a burocratização e 
contra Stalin. No seu 
testamento Lenin deixa 
escrito que é preciso retirar 
Stalin do posto de 
Secretário-Geral: 
“proponho aos camaradas 
que pensem a forma de 
passar Stalin a outro posto e 
nomear a este cargo outro 
homem que se diferencie do 
camarada Stalin em todos os 
demais aspectos apenas por 
uma vantagem, a saber: que 
seja mais tolerante, mais 
leal, mais correto e mais 

atento com os camaradas...”
A morte de Lenin 

coloca Trotsky em uma 
condição muito mais difícil 
para seguir a batalha 
contra a burocratização. 
Uma das grandes batalhas 
da vida de Trotsky, após a 
morte de Lenin, foi seguir 
esta luta que iniciaram 
juntos, elaborando uma 
obra de imenso valor 
acerca do tema com livros 
brilhantes como A 
Revolução Traída. A 
burocracia chefiada por 
Stalin foi feroz contra 
Trotsky, o expulsou do 
partido, da URSS, e depois 
de pouco mais de uma 
década de perseguição, o 
assassinou. Além de 
Trotsky, a burocracia 

stalinista ainda comandou 
o assassinato dos 
principais dirigentes 
bolcheviques da 
Revolução de Outubro 
como Zinoviev, Kamenev, 
Bukharin, Preobrajenski, 
Antonov-Ovseenko, 
Smilga, Smirnov, entre 
outros milhões de 
deportados e assassinados.

Não temos dúvidas de 
que a obra de Lenin tem 
um imenso valor para nós, 
militantes socialistas que 
vivemos neste conturbado 
início do século XXI, onde a 
classe trabalhadora e a 
juventude voltam a 
promover, nos diversos 
continentes, imensas 
mobilizações, insurreições 
e revoluções. 

Nahuel Moreno

Nahuel
Moreno
foi o
principal
dirigente
trotskista
da América
Latina
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Nossa organização irmã 
da Turquia, a Frente Operária 
(FO), lançou a construção de 
um novo partido 
revolucionário, o Partido da 
Democracia Operária (IDP na 
sua sigla em turco), com um 
ato no qual participaram 
mais de 140 militantes e 
ativistas. Na declaração de 
fundação do novo partido se 
constata que não se trata, 
simplesmente, da legalização 
da Frente Operária, mas de 
um salto qualitativo na 
construção do partido 
revolucionário e 
internacionalista na Turquia. 
IDP, com sua localização e 
sedes em Istambul e em 
outras cidades, deverá 
trabalhar com o objetivo de 
formar parte do movimento 
operário e popular como 
corrente trotskista 
revolucionária.

A Frente Operária é o 
núcleo que dá origem ao 
novo partido, é uma 
organização revolucionária 
que se fundou a mais de 35 
anos com um programa 
trotskista e sobre os 
ensinamentos 
internacionalistas de Nahuel 
Moreno.

No ato, conduzido pelos 
companheiros/as Beliz e 
Burak, o principal dirigente 
da Frente Operária, 
OktayBenol, foi o primeiro 
orador. Este companheiro 
definiu a construção do 
IDPcomo a consequência de 
três décadas de luta da FO 
contra o propagandismo, o 

sectarismo e o nacional 
trotskismo das correntes 
revolucionárias na Turquia e 
também a nível 
internacional.

"Construímos a direção 
revolucionária contra o 
capitalismo e pela revolução 
socialista e neste caminho 
estamos dispostos a colaborar, 
formar frentes e até nos 
fundirmos com os partidos e 
correntes com os quais 
concordarmos no programa", 
disse. Benol repassou as 
principais palavras de ordem 
anticapitalistas e anti-
imperialistas do partido, 
dando especial importância 
à reivindicação do direito da 
autodeterminação do povo 
kurdo. Definiu o grande 
objetivo do IDPcomo a 
construção da Federação das 
repúblicas socialistas do 
Oriente Médio.

Depois de Benol, o 
companheiro 
HakkiYükselen, veterano 
dirigente e um dos 
colaboradores do jornal da 
FO, explicou como a tarefa de 
resolver a crise da direção do 
proletariado tem se tornado 
urgente com a crise do 
capitalismo mundial, com as 
mobilizações das massas no 
mundo todo e com a crise 
política do atual regime na 
Turquia.

EbruBalci, a dirigente 
sindical do Partido, fez uma 
exposição acerca da linha e o 
programa sindical. Balci 
explicou a ofensiva do 
regime contra os sindicatos 
na Turquia, que resulta em 
perdas nas filiações. 
Também responsabilizou as 

burocracias sindicais de trair 
as lutas dos trabalhadores e a 
sua grande traição durante as 
mobilizações de Taksim no 
verão passado. "Trabalhar 
com um programa 
revolucionário e com o lema 
da democracia operária nos 
sindicatos são nossos 
principais instrumentos para 
enfrentar a burocracia e o 
regime", finalizou.

No ato estavam presentes 
como convidados os 
representantes das 
organizações revolucionárias 
sírias, Yasin e Mansur, e de 
Luta Internacionalista do 
Estado espanhol, Esther 
delAlcazar e MuhittinKarkin. 
Os companheiros sírios 
explicaram a atual situação 
da revolução na Síria e 
valorizaram de maneira 
positiva o trabalho 
internacionalista que fez a 
Frente Operária no apoio da 
revolução síria e a 
construção da direção 
revolucionária no local dos 
fatos. O companheiro Yasin 
destacou a importância da 
colaboração 
internacionalista num 
momento em que os 
revolucionários sírios estão 
lutando contra duas forças 
reacionárias: o regime de 
ditadura do Assad e a 
corrente 
contrarrevolucionária 
jihadista. Também foram 
lidas mensagens de 
saudação que enviaram as 
organizações revolucionárias 
grega (OKDE), tunisina (Liga 
da Esquerda Operária) e 
sueca (Campanha Operária). 
Logo, projetaram uma 

mensagem em vídeo do 
companheiro Juan Carlos 
Giordano, saudando o ato em 
nome de Izquierda Socialista 
(Argentina) e da UIT-QI.

Esther delAlcazar, em 
nome de Lucha 
Internacionalista (LI), fez 
uma saudação pela 
construção do novo partido 
revolucionário turco e 
explicou a importância do 
trabalho internacionalista 
que a LI e a FO estão fazendo 
em conjunto a mais de uma 
década no marco do Comitê 
de Enlace Internacional (CEI). 
Comentou também dos 
esforços que ambas 
organizações dedicaram no 
apoio às revoluções tunisina, 
egípcia e síria, e às lutas na 
Grécia, colaborando sempre 
com as organizações 
revolucionárias desses 
países. Também mencionou 
a recente colaboração do CEI 
com a Unidade Internacional 
dos Trabalhadores - Quarta 
Internacional (UIT-QI), na 
perspectiva de conseguir a 
fusão das duas organizações 
numa só, como forma de dar 
mais um passo na 
reconstrução da Quarta 
Internacional, o partido da 
revolução mundial. "Por tudo 
isso, - disse Esther - do jeito em 
que a Frente Operária foi até o 
dia de hoje, o IDP será nosso 
partido na Turquia".

MuhittinKarkin, militante 
de LI e também apresentado 
como fundador da Frente 
Operária, qualificou a 
formação do IDP como um 
salto importante na 
construção da direção 
revolucionária na Turquia, 

num momento em que as 
mobilizações operárias e 
populares estão no ápice e 
com uma profunda crise 
política do governo e do 
regime. Fez uma exposição 
sobre a construção do 
partido revolucionário no 
interior das mobilizações de 
massas e lutando por um 
governo operário e popular 
com o propósito de edificar 
uma república operária, 
como os principais nortes 
que guiaram a FO e que a 
partir de hoje vão guiar o IDP. 
Mencionou os pontos básicos 
do programa do IDP, dando 
uma maior importância 
aqueles que reivindicam a 
ruptura com a União 
Europeia, a nacionalização 
dos bancos, o não pagamento 
da dívida externa, a luta 
contra a burocracia 
contrarrevolucionária no 
movimento operário e o 
lema de um governo operário 
e popular. "A construção da 
democracia na Turquia é uma 
tarefa impossível pela via das 
reformas no regime atual; faz 
falta uma ruptura com o 
sistema repressivo, uma 
revolução operária e popular 
para conseguir destruir as 
bases bonapartistas do 
sistema", disse. E terminou 
falando, "nossa luta seguirá até 
içar em Taksim a bandeira 
revolucionária da Quarta 
Internacional que levantava 
Yolanda Gómez.*"

O ato terminou com a sala 
cantando a Internacional.

*Militante do PST Espanhol 
sequestrada e assassinada em 2 
de fevereiro de 1980 por uma 
organização fascista. 

Nasce o
Partido da
Democracia
Operária
Lucha Internacionalista

Turquia
Ato de 
lançamento 
do IDP na
Turquia
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No final do ano passado o 
partido realizou seu 4º 
Congresso Nacional, ficando 
evidente que a esquerda do 
partido se fortaleceu em 
meio à nova situação aberta 
com as jornadas de junho. 
Em que pese as manobras 
nas plenárias municipais, 
que propiciou uma maioria 
duvidosa no congresso, 
dando a US uma pequena 
margem em relação às 
demais teses, o congresso 
mostrou que a base do 
partido não aceita a 
domesticação do PSOL, por 
isso a maioria esteve junto ao 
Bloco de Esquerda.

 O avanço do Bloco de 
Esquerda

A polarização do 
congresso se deu entre dois 
projetos políticos e de 
construção partidária 
antagônicos. De um lado as 
teses do Bloco de Esquerda, 
na defesa do PSOL radical, 
democrático e de luta, do 
outro a tese da US assinada 
por Randolfe, Ivan Valente, 
Clécio e Janira, com o 
objetivo de transformar o 
partido na ala à esquerda do 
PT.

O único momento de 
unidade do congresso se deu 
na fala do prefeito Gelsimar, 
mostrando que a unidade é 
possível, desde que seja 
baseada em uma política 
principista, como a adotada 
em Itaocara.

Um dos debates mais 
importante que norteou o 
congresso foi a defesa de 
previas feita por Marcelo 
Freixo e Chico Alencar. Mas a 
US de Randolfe ficou surda 
aos apelos de democracia, 
evidenciando seu temor da 
base partidária e do debate 
político democrático, e por 
uma diferença de apenas 15 
votos impediram que o 
congresso votasse as prévias 

e assim impuseram a pré-
candidatura de Randolfe 
para a Presidência.

 
Randolfe não expressa a 
radicalidade das jornadas 
de junho

A pré-candidatura de 
Randolfe à presidência da 
República não representa a 
base do partido. Randolfe 
quer nacionalizar todas as 
políticas e métodos de 
construção do partido que 
vem aplicando no PSOL de 
Macapá. Neste estado se 
elegeu senador com apoio do 
PTB de Roberto Jefferson; 
nas eleições municipais de 
2012, Clécio se elegeu 
prefeito em aliança no 
segundo turno com o DEM, o 
PSDB e o PTB, partidos de 
direita que, no primeiro 
turno, estavam formalmente 
coligados em torno da 
candidatura do DEM. O PSOL 
amapaense, e Randolfe 
pessoalmente, já havia 
apoiado o corrupto 
candidato do PTB à prefeito 
de Santana. Em meio às 
jornadas de junho, no 
momento de maior crise do 
governo, Randolfe foi apoiar 

Dilma, contrariando mais 
uma vez resolução da 
Executiva Nacional. A US está 
na contra mão das jornadas 
de junho, quando propõe 
alianças com todos os 
partidos rejeitados nas ruas!  
Recentemente, em meio à 
crise do Maranhão, que 
envolve o corrupto clã 
Sarney, não vimos nenhuma 
declaração política nem do 
partido e nem do senador se 
colocando frontalmente em 
oposição a Sarney, ao PT e ao 
PCdoB. Tudo isso devido as 
relações fraternas que o 
Randolfe mantém com 
Sarney. Esta é a política que a 
militância partidária vem 
rejeitando.

 Seguir na luta pela 
conferência eleitoral

Neste sentido, é 
importante que a base do 
partido siga a batalha pela 
prévia ou pela conferência 
eleitoral para impedir que a 
candidatura do PSOL seja 
mais do mesmo. É necessário 
mantermos a candidatura de 
Luciana Genro à presidência 
da República e construirmos 
uma campanha de esquerda 

e programática, que enfrente 
a falsa polarização entre as 
candidaturas do PT/PMDB, 
PSDB e PSB/REDE. Luciana 
agregou a maior parte das 
tendências do Bloco e 
conseguiu aglutinar 
parlamentares e dirigentes, 
como Marcelo Freixo e 
Vladimir Safatle. 
Infelizmente os 
companheiros da 
Insurgência e da APS 
mantiveram uma atitude que 
beirou o abstencionismo, fato 
que nos enfraqueceu na 
disputa do congresso por 
uma candidatura com perfil 
de esquerda. Também, os 
companheiros do MES, 
corrente de Luciana, já se 
alvoroçam para aceitar ser 
vice de Randolfe, política que 
avaliamos como equivocada 
e precipitada.  

 Por um programa 
das ruas e das urnas!

Nós da CST 
continuaremos fortalecendo 
o Bloco de Esquerda. 
Devemos debater de forma 
fraterna nossas debilidades e 
tirar todas as conclusões 
para que o Bloco se postule 

de fato como uma direção 
alternativa.  2014 nos exigirá 
maiores esforços para seguir 
na batalha para que o nosso 
partido siga o caminho das 
lutas, buscando se postular 
como uma alternativa dos de 
baixo, que se apoie nas 
mobilizações e greves 
existentes. E no terreno 
eleitoral apresentemos 
candidaturas sintonizadas 
com as demandas das ruas, 
com  programa de ruptura 
que combata a política de 
ajuste fiscal do governo 
Dilma (PT/PMDB) e a LRF, 
que suspenda o pagamento 
da dívida pública e realize 
auditoria, pela estatização do 
sistema financeiro, pela 
revogação das privatizações 
dos governos 
FHC/Lula/Dilma, aumento de 
salário e redução da jornada 
de trabalho; por dinheiro pra 
saúde e educação públicas e 
não para Copa da FIFA; pelo 
fim da repressão aos 
manifestantes; pelo fim do 
extermínio ao povo da 
periferia e finalmente, cadeia 
para os corruptos e 
corruptores e confisco de 
bens de todos os envolvidos. 

Executiva PSOL-RJ
Rosi Messias

Não respondeu à nova 
situação aberta no país

IV Congresso do PSOL

Militância ocupa o plenário do Congresso
contra as fraudes e por democracia



16    combate socialista

Conjuntura

Prefeitura
do PSOL
orgulha a 
militância
e o povo

Itaocara - RJ

A nova experiência da 
Prefeitura de Itaocara/RJ é 
um desafio para toda a 
esquerda que deve ser 
acompanhado de perto.

Partimos da clareza que 
tivemos na vitória eleitoral: 
não tomamos o poder, pois 
não há socialismo feito em 
uma cidade. Assim, passado 
um ano de nossa gestão na 
Prefeitura, apresentamos os 
que achamos tem sido 
nossos maiores desafios e 
acertos.

 
Uma política de classe

Itaocara fica no noroeste 
fluminense, uma das regiões 
mais pobres do estado do RJ, 
sem margens financeiras 
para aplicar medidas de 
grande impacto econômico 
em favor do povo 
trabalhador. Os principais 
feitos de um governo de 
esquerda, são portanto, as 
medidas políticas e 
democráticas, que dessem 
poder aos “debaixo” e que 
ajudassem a desvendar 
como funciona a democracia 
dos ricos e em favor das 
necessidades dos 
trabalhadores, sua auto-
organização e 
independência, junto com a 
melhor gestão dos recursos 
públicos, evitando o 
desperdício e a corrupção 
para poder investir em 

melhorias para o povo 
trabalhador. Ter uma política 
de classe significa fortalecer e 
impulsionar em todos os 
momentos a organização 
popular com plena 
autonomia, educar o povo 
trabalhador de que com 
organização e mobilização é 
possível obter conquistas. Por 
isso, todas as ações, desde o 
1º dia de governo, foram para 
estimular a participação 
direta e a organização do 
povo. Assim foram as 
assembleias populares para 
escolher os secretários, para 
decidir sobre o passe-livre, 
para fazer prestação de 
contas, para enfrentar a LRF e 
aqueles que pretendiam 
demitir trabalhadores e para 
derrotar os golpistas da velha 
política do toma lá dá cá.

A administração de 
Itaocara e seu prefeito 
explicam porque são 
oposição de esquerda ao 
governo Dilma e ao 
governador Cabral. Assim, 
Gelsimar fala publicamente 
nas assembleias contra o 
pagamento da dívida pública 
e utiliza o exemplo da 
reforma do Maracanã para 
explicar a prioridade da 
política econômica do 
governador Cabral. Esta 
posição política serve para 
fortalecer uma consciência 
distinta e para que saibam 
quem são os responsáveis 
pelas mazelas do país e que 
só com luta se muda a 

realidade.
 

Passe-Livre no primeiro 
mês de governo

Enquanto milhões de 
jovens saíam às ruas contra o 
aumento da passagem, o 
nosso governo chamou os 
estudantes universitários e 
técnicos para que eles 
próprios decidissem sobre a 
aplicação do passe-livre para 
aqueles que estudam em 
municípios vizinhos.

Por meio de assembleias 
e uma comissão votada pelos 
estudantes, que teve 
autonomia para decidir tudo, 
o passe-livre foi criado, 
gerando uma economia de 
até R$ 8 mil por ano para as 
famílias com até dois 
universitários.

 
O apoio às greves

Engels, em 1881, cita o 
exemplo de dois conselhos 
municipais, dirigidos pelos 
socialistas, ressaltando que a 
sua maior contribuição foi 
quando apoiaram uma 
importante greve dos 
mineiros.

Gelsimar não só apoiou 
publicamente como foi 
pessoalmente a várias 
assembleias prestar 
solidariedade à heroica greve 
dos professores do estado do 
Rio. Quando houve greve dos 
médicos em Itaocara, o 
governo se solidarizou e 
Gelsimar publicamente 
explicou e defendeu os 

motivos da greve.
 

Enfrentando a neoliberal 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e a velha 
política corrupta

O grande teste da 
Prefeitura foi quando se 
deparou com a neoliberal 
LRF, que impõe limite ao 
gasto com pessoal.

Ao perder as eleições em 
Itaocara, a gestão do PMDB 
votou um Plano de Carreira 
dos Servidores (PCS) com a 
única intenção de 
“estrangular” as contas do 
governo do PSOL.

Recusamo-nos a 
questionar o PCS, mesmo que 
a lei proíba um reajuste a essa 
altura, pois defendemos o 
benefício aos servidores. Em 
seguida, no mês de janeiro, 
nos recusamos a diminuir o 
número de funcionários 
contratados. No mês de 
junho, constatamos queda na 
receita do município e que 
iríamos ultrapassar o limite 
de gasto com pessoal previsto 
na LRF, frente a isso, a maioria 
dos prefeitos resolve demitir 
e/ou privatizar serviços. Em 
Itaocara, imediatamente o 
governo convocou uma 
assembleia que contou com 
cerca de 500 servidores 
(efetivos e contratados) e 
votou por unanimidade pela 
não demissão em massa, por 
uma campanha contra a LRF 
e exigência de mais verbas 
aos governos estadual e 

federal.
O governo cumprindo as 

resoluções da assembleia 
emitiu notas, fez 
pronunciamentos públicos, 
exigiu verbas dos governos e 
recebeu o apoio da militância 
e dos parlamentares do PSOL.

O governo propôs aos 
vereadores, (10 da oposição, e 
um do PSOL) relação 
transparente, reuniões 
públicas e com atas assinadas 
por todos. Os vereadores 
nunca responderam, mas 
montaram uma Comissão 
Processante para cassar o 
mandato do Gelsimar,com o 
argumento de 
“requerimentos não 
respondidos”. Confiando na 
mobilização, convocamos a 
população para defender o 
governo tornando pública a 
ameaça golpista.

O saldo político dessa 
administração não será 
medido só pela quantidade 
de obras que conseguir fazer 
(ainda que tenhamos feito 
algumas com os poucos 
recursos gerados por uma 
administração honesta, sem 
desvios e sem corrupção),  
mas principalmente  pela 
política que teve frente aos 
problemas concretos e ter 
governado para os setores 
mais pobres e 
marginalizados. Por isso, 
opinamos que, pese as 
imensas dificuldades,  
passamos pelas principais 
provas nesse ano de 2013.

PSOL-Itaocara
Denis Valem

Gelsimar 
fala após 
IV Congresso
do PSOL
aprovar
moção de
apoio à
Prefeitura


