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HISTÓRIA
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40 anos da 
“Revolução 
dos Cravos”

PARÁ

PÁGINA  3

Mobilização 
dos praças 
derrota Jatene

UNIFICAR AS LUTAS CONTRA GOVERNOS, PATRÕES E BUROCRATAS

Derrotar a corrupção e o
arrocho salarial de DILMA! 

Greve dos Metalúrgicos do Brasa (RJ) 
enfrenta arrocho e autoritarismo. Entre

as principais acionistas do estaleiro, 
a holandesa SBM, empresa acusada 

de pagar propina para obter contratos.

Por aumento de salário! Petrobras 100% estatal!



Editorial

Estimuladas pela inflação 
que cresce, o emprego que 
recua, os juros em alta e os 
serviços como transporte, 
saúde e a educação a cada 
dia de pior qualidade, 
somados à roubalheira de 
dinheiro público em torno 
das obras da Copa e 
Olimpíadas, as lutas operárias 
não param de crescer.  Estas 
vêm se somar a uma crise 
social que se espalha e 
provoca reações violentas 
dos moradores das periferias 
frente aos diversos 
desmandos da repressão, ao 
MTST que continua suas 
mobilizações pela moradia e 
aos jovens que saem às ruas 
protestando contra a Copa.

Os servidores das 
Universidades já cumpriram 
um mês de greve e a 
tendência é que entrem 
outros setores do Serviço 
Público Federal como 
Sinasefe; os professores 
estaduais do Paraná entram 
em greve em 23 de abril e os 
de Espírito Santo no dia 14/04; 
os policiais militares e os 
bombeiros de Pará 
protagonizaram uma das 
maiores e mais fortes 
mobilizações com ocupação 
de quartéis e bloqueios de 
estradas, obtendo 
importantes triunfos 
econômicos e políticos, o que 
também aconteceu no 
Maranhão. Como 
desdobramento do 
espetacular triunfo dos garis 
do RJ, entraram em greve os 
garis de Niterói, de Recife, do 
ABC e de São Luis; os 
trabalhadores da construção 
civil do RJ, em torno de 30 
mil, paralisaram as obras da 
Copa e das Olimpíadas, assim 

como outras importantes 
obras de infraestrutura; os 
operários metalúrgicos do 
estaleiro Brasa detonaram 
uma forte paralisação com 
mobilização e assembleias 
exigindo a PLR, o 
reconhecimento da 
Comissão de Fábrica e contra  
demissões, em aberto 
confronto com a direção 
burocrática do Sindicato; e os 
metroviários do DF 
paralisaram os serviços 
rejeitando a miséria de 
aumento oferecida pelo 
governo do DF.

Estas greves tem uma 
característica comum: a de 
serem por fora, contra ou 
colocando na parede as 
direções sindicais 
burocráticas atreladas aos 
governos, expressando novas 
gerações de lutadores que 
desde Junho de 2013 
perderam o medo e 
chegaram à convicção de que 
é necessário lutar para 
defender seus direitos.

Outra característica deste 
processo é que a 
proximidade da Copa outorga 
maior poder de fogo às 
categorias, não só da 
construção civil como às de 
transporte (metrô, ônibus, 
trens, aeroportos), 
trabalhadores de hotéis, 
policiais federais e de todos 
os setores vinculados de uma 
forma ou de outra aos 
megaeventos, que terão que 
trabalhar mais e exigem o 
que lhes é de direito. 

Por esta razão é que o 
jornal a Folha de SP decidiu 
publicar um “protestômetro” 
para acompanhar 
diariamente as 
manifestações e greves em 

dez das principais cidades do 
país. Funcionando há duas 
semanas já registrou 66 
protestos e 17 paralisações. 

Copa, Olimpíada e 
Segurança Pública: a Crise 
do projeto Dilma/Cabral-
PT/PMDB

Se as UPP's eram o 
exemplo do Estado 
“recuperando” as 
comunidades controladas 
pelo narcotráfico e a milícia, 
oferecendo à Fifa, ao COI e 
aos potenciais turistas 
segurança, o fracasso está à 
vista. A tentativa de 
“Pacificação” imposta a 
sangue e fogo com 
verdadeiros operativos de 
guerra, com mártires como o 
Pedreiro Amarildo da 
Rocinha; a auxiliar de 
serviços gerais Claudia 
Ferreira assassinada e 
arrastada pela viatura policial 
ou o recente fuzilamento de 
Jefferson Rodrigues da Silva, 

de 18 anos, pelas forças 
militares enviadas pela 
presidente Dilma que 
ocupam as favelas do 
complexo da Maré. Por sua 
vez, os ocupantes do terreno 
da OI na zona norte do Rio, 
onde levantaram seus 
barracos, resistiram 
corajosamente ao feroz 
despejo, num conflito que se 
espalhou pelas ruas do bairro, 
com carros e ônibus 
incendiados, três agencias 
bancárias depredadas e dois 
supermercados saqueados, 
20 feridos, entre eles três 
crianças e em torno de 30 
pessoas detidas. 

Apavorados com os 
atrasos nas obras e com as 
greves, o Comitê Olímpico 
Internacional de fato mandou 
um “interventor” para 
controlar de perto que se 
cumpram os cronogramas, 
fato que repercutiu na 
imprensa do mundo inteiro. 

Todos estes fatos 
somados, enfraqueceram a 
presidente Dilma e seu 
projeto de reeleição. Por esta 
razão, ainda que a política de 
ajuste esteja sendo 
implantada (está previsto 
reajuste zero para os 
servidores públicos, 
enquanto que o tesouro 
nacional gastará R$ 207 
bilhões para pagar a rolagem 
dos títulos da dívida pública), 
o pior do ajuste, o “saco de 
maldades”, está sendo 
preparado para 2015. 

Mas, as rebeliões 

populares que se estendem 
pelo país demonstram que 
podemos derrotar a política 
de ajuste de Dilma, dos 
governadores e dos prefeitos. 
Estimulando, apoiando e 
fortalecendo as lutas pelo 
salário e os direitos em curso, 
unificando os setores em luta 
operários e populares, e 
exigindo das centrais que 
deixem de apoiar o governo e 
preparem uma greve geral 
para valer. Isso é o que os 
trabalhadores e o povo estão 
começando a construir: uma 
rebelião dos de baixo com os 
trabalhadores na frente, que 
precisa de coordenação e 
unidade para poder derrotar 
o ajuste. Uma oportunidade é 
o Primeiro de Maio, onde 
devemos unificar o classismo 
antigovernista em fortes atos 
que, longe dos sorteios e 
shows da burocracia, sirvam 
para impulsionar verdadeiras 
jornadas de luta unificadas.

Por sua vez, aproveitar o 
ano eleitoral para fortalecer 
um projeto de esquerda e 
socialista, apoiando os 
candidatos do PSOL que 
defenda saídas de fundo para 
o país, como a suspensão do 
pagamento da divida pública, 
uma Petrobrás 100% estatal, a 
estatização dos setores 
fundamentais da economia, 
como energia, comunicações, 
bancos, saúde, educação e 
transporte, para dar, assim, 
resposta às corretas 
demandas das jornadas de 
junho de 2013.

Uma combinação explosiva
Lutas, Copa, crise econômica e Eleições
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vêm se somar a uma crise 
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frente aos diversos 
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MTST que continua suas 
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bombeiros de Pará 
protagonizaram uma das 
maiores e mais fortes 
mobilizações com ocupação 
de quartéis e bloqueios de 
estradas, obtendo 
importantes triunfos 
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trabalhadores da construção 
civil do RJ, em torno de 30 
mil, paralisaram as obras da 
Copa e das Olimpíadas, assim 
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processo é que a 
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maior poder de fogo às 
categorias, não só da 
construção civil como às de 
transporte (metrô, ônibus, 
trens, aeroportos), 
trabalhadores de hotéis, 
policiais federais e de todos 
os setores vinculados de uma 
forma ou de outra aos 
megaeventos, que terão que 
trabalhar mais e exigem o 
que lhes é de direito. 

Por esta razão é que o 
jornal a Folha de SP decidiu 
publicar um “protestômetro” 
para acompanhar 
diariamente as 
manifestações e greves em 

dez das principais cidades do 
país. Funcionando há duas 
semanas já registrou 66 
protestos e 17 paralisações. 
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Segurança Pública: a Crise 
do projeto Dilma/Cabral-
PT/PMDB
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“Pacificação” imposta a 
sangue e fogo com 
verdadeiros operativos de 
guerra, com mártires como o 
Pedreiro Amarildo da 
Rocinha; a auxiliar de 
serviços gerais Claudia 
Ferreira assassinada e 
arrastada pela viatura policial 
ou o recente fuzilamento de 
Jefferson Rodrigues da Silva, 

de 18 anos, pelas forças 
militares enviadas pela 
presidente Dilma que 
ocupam as favelas do 
complexo da Maré. Por sua 
vez, os ocupantes do terreno 
da OI na zona norte do Rio, 
onde levantaram seus 
barracos, resistiram 
corajosamente ao feroz 
despejo, num conflito que se 
espalhou pelas ruas do bairro, 
com carros e ônibus 
incendiados, três agencias 
bancárias depredadas e dois 
supermercados saqueados, 
20 feridos, entre eles três 
crianças e em torno de 30 
pessoas detidas. 

Apavorados com os 
atrasos nas obras e com as 
greves, o Comitê Olímpico 
Internacional de fato mandou 
um “interventor” para 
controlar de perto que se 
cumpram os cronogramas, 
fato que repercutiu na 
imprensa do mundo inteiro. 

Todos estes fatos 
somados, enfraqueceram a 
presidente Dilma e seu 
projeto de reeleição. Por esta 
razão, ainda que a política de 
ajuste esteja sendo 
implantada (está previsto 
reajuste zero para os 
servidores públicos, 
enquanto que o tesouro 
nacional gastará R$ 207 
bilhões para pagar a rolagem 
dos títulos da dívida pública), 
o pior do ajuste, o “saco de 
maldades”, está sendo 
preparado para 2015. 

Mas, as rebeliões 

populares que se estendem 
pelo país demonstram que 
podemos derrotar a política 
de ajuste de Dilma, dos 
governadores e dos prefeitos. 
Estimulando, apoiando e 
fortalecendo as lutas pelo 
salário e os direitos em curso, 
unificando os setores em luta 
operários e populares, e 
exigindo das centrais que 
deixem de apoiar o governo e 
preparem uma greve geral 
para valer. Isso é o que os 
trabalhadores e o povo estão 
começando a construir: uma 
rebelião dos de baixo com os 
trabalhadores na frente, que 
precisa de coordenação e 
unidade para poder derrotar 
o ajuste. Uma oportunidade é 
o Primeiro de Maio, onde 
devemos unificar o classismo 
antigovernista em fortes atos 
que, longe dos sorteios e 
shows da burocracia, sirvam 
para impulsionar verdadeiras 
jornadas de luta unificadas.

Por sua vez, aproveitar o 
ano eleitoral para fortalecer 
um projeto de esquerda e 
socialista, apoiando os 
candidatos do PSOL que 
defenda saídas de fundo para 
o país, como a suspensão do 
pagamento da divida pública, 
uma Petrobrás 100% estatal, a 
estatização dos setores 
fundamentais da economia, 
como energia, comunicações, 
bancos, saúde, educação e 
transporte, para dar, assim, 
resposta às corretas 
demandas das jornadas de 
junho de 2013.

Garis do ABC -SP seguem exemplo
do Rio e entram em greve
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Praças da Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros derrotam governo do PSDB

Durou 5 (cinco) dias a 
manifestação dos Praças 
(Soldados, Cabos, Sargentos 
e Subtenentes) da Polícia 
Militar e do Corpo de 
Bombeiros do Pará contra o 
governador Jatene (PSDB). 
Na pauta: isonomia de 
reajuste salarial de 110% 
dado aos oficiais (Tenentes, 
Capitães, Majores e 
Coronéis), transferência do 
Comandante do 6º BPM 
(Batalhão da Polícia Militar) 
e nenhuma perseguição aos 
envolvidos no movimento.

Fruto desta luta, os 
Praças conseguiram o 
pagamento de 100% do 
risco de vida, auxilio 
fardamento para sargentos 
e subtenentes, o reajuste no 
vale alimentação dos atuais 
R$ 350,00 para R$ 500,00, a 
transferência do 
Comandante do 6º BPM, a 
formação de uma comissão 
mista que reavalie a lei de 
remuneração e garanta 
percentualmente a 
isonomia salarial entre 
Praças e Oficiais, bem como 
a criação por parte do 
executivo e do legislativo de 
uma Lei que dê Anistia a 
todos que participaram da 
luta.

 
Os Praças em movimento

O estopim para a 
mobilização foi a aprovação 
na ALEPA do Projeto de Lei 
34/2014 do Executivo que 
reajustou de forma 
escalonada até 2015 os 
salários de cerca de 1500 
oficiais em 110%, enquanto 
aos 15 mil Praças se 
destinou apenas o índice 
dado ao salário mínimo.

A insatisfação, que já era 
grande nos quartéis por 
conta das péssimas 
condições de trabalho e 
remuneração, fez explodir o 
barril de pólvora logo após 
uma discussão ocorrida 
entre o Comandante do 6º 
BPM e um Soldado que, ao 
se recusar a cumprir a 

ordem do dia, foi 
humilhado perante seus 
colegas de farda, um Cabo 
passou mal e teve que ser 
internado.

Solidários ao colega o 
restante do Batalhão se 
recusou a sair do quartel 
detonando assim o 
movimento. 

A primeira resposta do 
Governo e do Comando da 
PM foi enviar a Tropa de 
Choque e prender os 
manifestantes. A Tropa de 
Choque se recusou a 
reprimir. Ao não conseguir 
efetivar, nem via 
corregedoria, as prisões dos 
manifestantes, o quartel do 
6º BPM foi ocupado e virou 
o maior símbolo dessa luta.

A notícia de que os 
policiais do 6º BPM e da 
Tropa de Choque tinham se 
aquartelado foi anunciada 
pelo sistema de rádio da 
própria policia e para 
surpresa vários quartéis da 
capital, um após outro, 
foram parando suas 
atividades. Um movimento 
espontâneo, feito pela base 
da corporação, onde das 17 
associações existentes (A 
Lei militar não permite que 
os Policiais e bombeiros se 
organizem em sindicatos) 
apenas à ADDMIPA, pelo 
seu caráter de 
independência do governo 
do Estado, foi permitida a 
livre circulação no 
movimento. As direções das 
Associações de Cabos e 
Soldados e de Subtenentes 
eram vistas com grande 
desconfiança pela tropa.

 
Democracia no 
centro das decisões

No 6º Batalhão foi feito 
um grande acampamento, 
tinha cozinha coletiva que 
funcionava no pátio central 
do quartel e o refeitório 
desativado foi transformado 
em sala de reunião do 
“comando político” da 
mobilização. Os Praças, 
antes “acostumados a 
cumprir ordens”, agora se 
reuniam democraticamente 
em assembléias gerais para 

decidir os rumos da luta. 
Nessas assembleias não 
existiam homens e 
mulheres com patentes, 
todos podiam utilizar de 
forma igual a palavra, todos 
se tratavam com muito 
respeito e as decisões eram 
tomadas de forma coletiva, 
as tarefas eram divididas, se 
organizavam equipes de 
mobilização, revezavam-se 
na limpeza, na preparação 
das refeições, guarda do 
quartel, equipe de 
comunicação (quem dava 
entrevista para o 
movimento), equipe de 
segurança, etc. uma 
democracia total, bem 
diferente da forma ditatorial 
com que o governo e oficiais 
agem no dia a dia, 
obrigando os Praças a 
guardarem e protegerem o 
patrimônio dos ricos e 
poderosos e a reprimirem o 
povo pobre e trabalhador na 
sua luta por direitos e 
serviços sociais.

 
A solidariedade na luta 
contra o governo

Todos que passavam 
pelo 6º BPM eram 
devidamente identificados 

na portaria para evitar os 
infiltrados (P2) e muito bem 
recebidos. Por lá estiveram 
levando solidariedade 
Sindicatos, Associações de 
Servidores Públicos, de 
Moradores, de Pescadores, 
Feirantes, entidades do 
movimento estudantil, 
Igrejas Evangélicas, 
Parlamentares, o PSOL, 
PSTU, Centrais Sindicais, 
OAB, Sociedade Paraense 
dos Direitos Humanos 
(SDDH) e dezenas de 
familiares dos Praças do 6º 
BPM e dos outros Batalhões 
da capital e interior do 
estado.

O governo ameaçou 
desocupar o quartel do 6º 
BPM na força. Não fosse a 
grande mobilização feita 
pelos Praças que paralisou 
Batalhões e Unidades da PM 
em vários municípios (70% 
do efetivo esteve 
paralisado) e a montagem 
de barricadas com viaturas 
trazidas de outros quartéis 
da capital para defender os 
manifestantes, poderíamos 
ter tido um “banho de 
sangue”.

O Comando da 
Secretaria de Segurança 

Pública via o movimento 
não mais como motim, mais 
como uma revolta armada, 
já que os manifestantes ao 
se aquartelarem, detiveram 
sobre sua guarda viaturas, 
armas e munições do 
Estado contra o próprio 
Estado.

Perante um forte 
isolamento político o 
governo do Pará não teve 
outra saída que não fosse se 
render e negociar.

 
Conclusões

A CST/UNIDOS PRA 
LUTAR assim como boa 
parte da esquerda esteve 
solidária a luta dos Praças. 
Através de seus dirigentes 
políticos e sindicais 
exigimos do governo o 
atendimento à pauta do 
movimento, bem como o 
direito à livre organização 
sindical. Nosso apoio esteve 
pautado na exigência pela 
desmilitarização da PM e do 
não cumprimento das 
ordens de reprimir os 
trabalhadores e 
movimentos sociais que 
lutam por emprego, salários 
e melhores condições de 
vida.

Direção Nacional da CST-PSOL
e da Unidos pra Lutar

Silvia Letícia

Grevistas em frente ao
quartel da Polícia Militar

Pará



O XIV Congresso do SEPE 
(Sindicato Estadual dos 
Profissionais em Educação) 
aconteceu no Rio de Janeiro 
entre os dias 26 e 29 de março. 
Credenciou 1860 delegados e 
reuniu cerca de 900 delegados 
que compareceram 
principalmente no último dia 
do Congresso. Os longos 
atrasos para iniciar os debates 
refletiram uma organização 
deficiente, provocando 
esvaziamento das sessões e 
cansaço na base que 
aguardava o começo das 
discussões.

O formato do Congresso 
apresentou mesas que não 
refletiam nenhum dos 
processos de lutas reais atuais, 
e equivocadamente foi 
pautado pela proposta do 
agrupamento MEL/ CSP 
Conlutas de filiação do SEPE a 
esta Central.

A Unidos pra Lutar, que 
apresentou uma tese junto 

com ativistas independentes, 
denunciou desde o primeiro 
dia que o objetivo do evento 
deveria ser o debate para 
armar a categoria para lutar 
contra o projeto meritocrático 
dos governos, apontando um 
plano de lutas para conquistar 
as pautas pendentes da greve 
passada, que o governo não 
cumpriu, e as reivindicações e 
luta salarial para o ano 2014. 
Este era o verdadeiro 
sentimento da categoria que se 
expressou quando a Unidos 
pra Lutar levou ao Congresso a 
Comissão de Greve dos garis. 
Os delegados presentes 
aplaudiram e felicitaram os 
garis por sua luta e se 
emocionaram quando os 
dirigentes falaram para o 
Congresso incentivando a 
categoria a lutar unida para 
enfrentar os governos 
traidores. Ressaltaram: “Se o 
sindicato não se colocar à 
frente de sua luta, passem por 
cima e confiem em sua força”. 
A base da educação se 
identificou com esta 
intervenção, expressando a 

necessidade da categoria de 
continuar lutando. A 
participação dos garis foi o 
melhor momento do 
Congresso, porque destacou a 
necessidade de apostar na luta 
para obter vitórias.

 Infelizmente, apesar da 
insistência deste tipo de 
reflexões necessárias para a 
categoria, o tema central que 
pautou o Congresso foi a 
filiação ou não do SEPE à CSP-
Conlutas. Esta pauta foi uma 
imposição artificial que não 
respondia às necessidades 
reais da base da categoria, que 
não tinha participado de 
nenhuma discussão sobre esta 
possibilidade e por isso a 
rejeitou.

 Apesar do Congresso não 
ter servido para armar a 
categoria para as próximas 
lutas, teve aspectos muito 
positivos em relação às 
mudanças estatutárias, 
refletindo um sentimento da 
base profundamente anti-
burocrático. Foi suprimido o 
artigo que indicava que 
membros das direções 

poderiam ser delegados natos 
nos congressos da categoria, 
foram restringidos os 
mandatos da direção a duas 
gestões consecutivas. Foi 
incorporada a criação de um 
fundo de greve destinado a 
casos de corte de pontos ou 
outros ataques. A proposta da 
incorporação no estatuto da 
criação de um Comando de 
Greve para dirigir o processo 
durante a luta não conseguiu 
ser votada, porque a mesa foi 
deixando a proposta para o 
final e o Congresso ficou sem 
quórum suficiente.

 
Categoria prepara greve

As questões pendentes 
estão começando a ser 
encaminhadas nas 
assembleias. Logo depois do 
Congresso, em 1º de abril, a 
primeira assembleia unificada 
definiu a realização de 
assembleias regionais e 
municipais para construir um 
processo de greve com a 
possibilidade de apontar o 
início da luta numa assembleia 
unificada com paralisação no 

dia 7 de maio. A assembleia das 
redes municipal do Rio e 
estadual reafirmaram o 
calendário e deliberaram 
também a participação da 
categoria no ato unificado dos 
servidores públicos federais 
em greve do dia 29/04.

A Unidos pra Lutar 
interveio em todas as 
assembleias destacando a 
necessidade de construir uma 
luta unificada de todas as redes 
e com outras categorias, 
frisando a importância de fazer 
uma leitura da conjuntura 
como muito favorável, visto 
que os governos se encontram 
acuados por escândalos de 
corrupção e greves constantes 
que vem conquistando triunfos 
e fortalecendo o conjunto da 
classe trabalhadora.  A 
educação do Rio de Janeiro 
está esquentando os motores 
para demonstrar sua força aos 
governos meritocráticos e 
corruptos que pretendem 
continuar retaliando a 
educação pública, enquanto 
desviam bilhões para doleiros 
e empreiteiros cúmplices.

Sindical
A educação
do Rio de
 Janeiro 
se prepara
 pra lutar!
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Professores da Unidos pra Lutar

Varvara Sofia
e Leandro Galindo

No Congresso do SEPE, a 
maioria rejeitou a proposta 
de filiação a CSP-
CONLUTAS e se indignou 
com a defesa da dirigente do 
PSTU que manifestou que 
quem não votasse favorável 
representava a CUT e o PT. 
A base respondeu cantando: 
“Você pagou com traição a 
quem sempre lhe deu a 

mão” expressando o balanço 
da greve do ano passado, 
que a direção não quis 
debater, e fez alusão à última 
assembleia da greve de 2013, 
quando esta mesma 
dirigente propôs sair da 
greve depois da direção do 
sindicato ter aceitado um 
acordo rebaixado com o 
STF.  A Unidos pra Lutar 

defendeu a proposta 
contrária à filiação, 
destacando a necessidade 
de apoiar e unificar as lutas 
pela base, propondo seguir 
os exemplo dos garis. No 
metrô de SP, onde a 
Conlutas tem importante 
peso na direção, depois de 
tentar passar a filiação à sua 
entidade no Congresso 

passado, realizou-se um 
plebiscito onde se decidiria 
se o Sindicato se filiava à 
Conlutas ou ficava 
independente. Por 66% a 
31% se impôs a vontade da 
base, contrária à filiação. Os 
dois casos expressam que os 
trabalhadores não 
enxergam esta entidade 
como um verdadeiro 

instrumento de unidade, 
democrático e de luta. Os 
professores do RJ o 
sentiram na sua última 
greve; em SP é amplamente 
conhecido o exemplo do 
vergonhoso acordo da GM 
liderado pela CSP/Conlutas, 
que retirou conquistas e 
possibilitou demissões em 
massa.

Professores do RJ e Metroviários de 
SP rejeitam filiação à CSP-Conlutas

Comissão dos garis fala aos
delegados do Congresso do SEPE



Sindical

A greve dos técnicos 
administrativos das 
Universidades Federais já 
dura um mês, com a base 
radicalizada em sintonia com 
os acontecimentos do país. É 
o contágio das grandes 
greves, que com forte pressão 
da base vem enfrentando os 
governos e as burocracias 
sindicais, estamos 
promovendo piquetes, 
fechamento dos restaurantes 
universitários (bandejão), 
bibliotecas e atos de ruas. 
Muitos novos servidores têm 
participado da greve 
enfrentando, em muitos 
casos, chefias assediadoras. 
Com um forte piquete 
fechamos o Mequinho (setor 
de transporte da UFF) e no 
HUAP (Hospital Universitário 
Antônio Pedro da UFF) 
paralisamos por três dias o 
ambulatório com 100% de 
adesão da enfermagem. Na 
UFPA os servidores vêm 
fazendo ações radicalizadas 
garantindo fechamento de 
portões com passeatas com a 

presença dos alunos do 
Colégio de Aplicação e na 
UNB os servidores ocuparam 
a Reitoria.

A greve ainda não é total 
porque algumas entidades 
dirigidas pela CUT não 
entraram em greve, como a 
UFMG, a de Santa Maria e a 
de Pelotas, ambas no RS.

Defesa dos Hospitais 
permite mais apoio à greve

Uma das pautas 
principais, além da salarial, é 
o combate à privatização dos 
hospitais e à EBSERH. Este 
tema tornou-se foco de 
atividades importantes e 
dialoga muito com a 
população, pois a saúde é o 
setor de maior desaprovação 
popular do governo Dilma.  
Os Hospitais Universitários 
são o símbolo máximo da 
precariedade do trabalho e 
da política de privatização. 
Durante toda a gestão do 
governo Lula não houve 
concurso e durante a gestão 
de Dilma, depois de muita 
pressão, poucos concursos 
ocorreram oferecendo 
pouquíssimas vagas. Isto 
provocou fechamento de 

quase todas as emergências 
nos HU's, desativação de 
centenas de leitos e alto 
índice de adoecimento do 
servidor devido à sobrecarga 
de trabalho. Para se ter uma 
ideia, o financiamento da 
reforma do Maracanã 
equivale a 20 anos do 
orçamento do HUAP!

É necessário que o Andes e 
a Condsef entrem em greve

Numa conjuntura de 
greves, crise econômica e de 
questionamento dos milhões 
gastos com a Copa da Fifa, e 
em meio ao calendário 
eleitoral, os servidores 
federais sabem que é 
momento perfeito para uma 
greve unificada de todo o 
funcionalismo. Porém, a 
direção da Condsef ignorou a 
votação do seu congresso 
que havia votado iniciar a 
greve em março e decidiu por 
não parar, jogando a culpa no 
servidor, enquanto o Andes, 
filiado à Conlutas, não vem 
preparando a base para a 
greve unificada.

Mesmo isolada, a greve 
da Fasubra está 
incomodando o governo que 

já pressiona pelo corte de 
ponto e a AGU acaba de 
indicar a abusividade de 
nossa greve. O apoio à greve 
está crescendo: são 
conselhos universitários, 
assembleias estudantis e 
parlamentares. É necessária 
uma greve unificada de todo 
o funcionalismo, tal como 
fizemos em 2012, só que 
dessa vez numa conjuntura 
pós-junho muito mais 
favorável para nosso triunfo. 
O Sinasefe (Cefet's e Colégio 
Pedro II) e Fenajufe 
(judiciário federal) iniciarão 
suas greves dia 21 e 29 de 
abril, respectivamente. É 
imprescindível que a 
Condsef e o Andes e as 
direções das demais 
entidades do funcionalismo 
sigam este exemplo e 
mobilizem suas categorias 
para aderir ao movimento 
paredista.

Fortalecer a 
greve pela base

Todas as iniciativas da 
greve são dos comandos 
locais nas universidades. A 
nível nacional a direção da 
Fasubra está perdida, pois 

durante dois anos a Fasubra 
atuou com pacto de 
consenso da CUT, CTB, 
Conlutas e Intersindical. Este 
foi o pacto que levou ao 
acordo rebaixado da greve de 
2012, rejeitado por nós da 
Unidos Pra Lutar e pelo PS 
Livre. Agora, todos os setores 
que são contra o governismo 
na Fasubra devem se unificar 
para derrotar o governo e sua 
representação em nossa 
federação, como a CUT e a 
CTB que são contra a atual 
greve para tentar blindar a 
reeleição de Dilma. Somente 
a pressão da base pode 
retomar os rumos desta 
importante greve, através de 
ações radicalizadas, 
unificando com todas as 
categorias em greve, 
fortalecendo os Comandos 
Locais de Greves. No RJ, com 
quatro grandes 
universidades, finalmente se 
instalou um comando 
unificado. Este comando já 
definiu realizar um Ato de 
rua no dia 29/04 e incorporar 
o Sinasefe e a Fenajufe. Esta 
unificação é decisiva para o 
fortalecimento de nossa 
greve.

Dirigente da Fasubra, 
Unidos Pra Lutar e do Sintuff

Pedro Rosa
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Segue 
forte e 
combativa

Greve nas universidades... 

O descaso com o 
transporte público de 
qualidade por parte dos 
governos Agnelo/Filippelle 
(PT/PMDB) e Dilma/Temer 
(PT/PMDB) levou a uma série 
de manifestações, protestos e 
atos públicos em diversas 
partes do Brasil inclusive no 

entorno do DF. Aquecida 
pelas mobilizações e depois 
de diversas tentativas de 
negociação, no dia 4 de abril 
os metroviários do DF 
iniciaram sua greve com 
piquetes e atos públicos nas 
estações do Metrô 
pressionando pela abertura 
de diálogo com o GDF 
(governo do DF).

Dia 09 de abril o GDF teve 
que ceder e aceitou abrir as 
negociações. Com isso os 
metroviários suspenderam a 
Greve por 48 horas com uma 
nova negociação marcada 
para o dia 11 de abril. Além da 
truculência e total desrespeito 
por parte do GDF para com a 
população e os trabalhadores 
do Metrô, na negociação o 

GDF apresentou uma 
proposta com Reajuste 
Salarial limitado ao INPC + 
1,5%, e nada foi dito a respeito 
da redução da carga horária 
de trabalho.

A proposta apresentada 
pelo GDF não cumpre nem 
parte da pauta da campanha 
salarial e isso levou os 
Metroviários a voltarem à 

greve dia 13 de abril 
prometendo mais 
manifestações, piquetes, 
protestos e atos públicos. 
Enquanto o GDF segue 
enfeitando o DF para a Copa 
do Mundo da FIFA, os 
trabalhadores metroviários 
seguem lutando por um 
transporte público de 
qualidade.

A luta pelo transporte público de qualidade continua
CST-PSOL
Angelo Balbino

Greve dos Metroviários do Distrito Federal 

Servidores abraçam o Hospital
Universitário Antônio Pedro

FOTO: ZULMAIR ROCHA



Conjuntura

Em defesa da Petrobras  
Basta de corrupção e privatizações da Dilma!

100% estatal e sob controle dos trabalhadores!
No dia 11/04 a operação 

Lava Jato da Policia Federal 
apreendeu documentos da 
Petrobras para investigar 
um esquema de lavagem 
de dinheiro e evasão de 
divisas bilionário, além de 
crimes como corrupção de 
agentes públicos e 
sonegação fiscal. A PF 
realizou mandados de 
busca e apreensão, 
bloqueou contas e imóveis, 
além de efetuar prisões 
como a do ex-diretor de 
Abastecimento da 
Petrobras, Paulo Roberto 
Costa, por conta de sua 
relação com o doleiro 
Alberto Youssef. O doleiro, 
que é um dos lideres da 
quadrilha, fez depósitos de 
R$ 4 milhões para uma das 
empresas de Costa e 
repassou a ele um Land 
Rover, no valor de R$ 250 
mil.

 
Pasadena, Abreu e 
Lima e SBM Offshore

Além da PF, a Petrobras 
é alvo do TCU, CGU e 
Ministério Publico e pode 
ser tema de uma CPI. Os 
fatos investigados são: 1) 
Superfaturamento e evasão 
de divisas na compra da 
refinaria de Pasadena, 
Texas (EUA). Uma 
denuncia feita em 2012 
pelo atual presidente da 
AEPET e depois pela FNP. A 
Petrobras pagou mais de 
US$ 1 bilhão quando a 
refinaria valia apenas US$ 
42 milhões. Uma aquisição 
com aval de Dilma, que 
presidia o Conselho de 
Administração da 
Petrobras; 2) 
Superfaturamento na 
construção da refinaria 
Abreu e Lima em 
Pernambuco: orçada em 
US$ 2 bilhões saltou para 
US$ 18 bilhões, cujo 
termino está atrasado em 3 
anos; 3) Indícios de 
pagamento de propinas da 
empresa Holandesa SBM 

Offshore para funcionários 
da Petrobras. As 
encomendas da empresa 
com a Petrobras somam 
US$ 23 bilhões.

Há ainda denuncia do 
Sindipetro-RJ contra a 
presidente da Petrobras por 
conta de esquema onde 
Graça Foster beneficiou o 
marido em 43 contratos.

As indicações políticas 
para os cargos da empresa 
estão na raiz dos esquemas 
de corrupção. Os esquemas 
de Youssef envolvem 
parlamentares do PT como 
Andre Vargas, Ministros e 
empresas como a DELTA 
que, via de regra, acabam 
financiando campanhas 
eleitorais. Por exemplo, o 
Paulo Roberto Costa, 
utilizava sua empresa de 
consultoria, a Costa Global, 
para intermediar contratos 
de empreiteiras e 
fornecedores com a 
Petrobras, cobrando 
comissões de até 50% por 
cada negócio fechado.  Por 
isso Dilma não quer apurar 
nada. A linha do PT na CPI 
é que ela investigue o Metro 
de SP e o canteiro de 
SUAPE em PE visando 
encurralar Aécio e Campos. 
Ou seja, busca-se um 
acordão ao estilo do que 
ocorreu na CPI da Delta. Do 
congresso corrupto e dos 
partidos do sistema não 
podemos esperar nada.

 
Dilma e o PT estão 
destruindo a Petrobras!

A Petrobras é vitima da 
privatização, desmonte e 
aparelhamento 
implementado por Dilma e 
seu parceiro PMDB. Tudo 
para que a empresa 
ajudasse a viabilizar um 
projeto exportador de 
commodities como eixo da 
economia nacional 
(mineração, agronegócio e 
petróleo) com 
consequências desastrosas 
para o meio ambiente e o 
povo trabalhador do 
campo e da cidade. Ao 

mesmo tempo em que 
servia para a expansão da 
indústria automobilista, 
subsidiando o preço dos 
combustíveis. E isso 
ocorreu também na sua 
atuação sub-imperialista 
contra países latinos e 
africanos.

No quesito 
privatizações Lula e Dilma 
continuaram o desmonte 
neoliberal: não revogaram a 
quebra do monopólio 
estatal do Petróleo, 
mantiveram os Leilões de 
privatização das Bacias 
Petrolíferas, a terceirização, 
e a Petrobras como uma 
sociedade anônima de 
capital aberto aos 
capitalistas. Dilma realizou 
a maior privatização da 
historia ao entregar por US$ 
15 bilhões o Campo de Libra 
para as multinacionais 
Shell e Total enquanto ele 
valia US$ 1,5 trilhões. Um 
crime coroado com a 
utilização das forças 
armadas para reprimir 
quem se manifestou no 
leilão. Agora implementam 
um programa de venda de 
ativos que repassa setores 
da Petrobras para as 4 
irmãs do petróleo mundial, 
como a British Petroleum 
que adquiriu 40% de um 
campo no Rio Grande do 

Norte.
O pior é que cresce 

nossa dependência em 
relação aos EUA. Não 
bastasse a espionagem que 
a Casa Branca exerce 
contra a Empresa, a 
Petrobras delegou o 
comando de setores de 
planejamento para Prince 
Waterhouse e Boston 
Consulting, duas 
companhias Norte-
americanas. E seu Centro 
de Processamento de 
Dados está nas mãos de 
empresas ianques que 
usam software da 
Haliburton!

 
Petrobrás 100% estatal 
e sob controle dos 
trabalhadores!

O discurso de “defesa da 
Petrobras” feito pelos 
dirigentes governistas que 
controlam a CUT e a FUP 
não passa de balela de 
quem defende seus cargos 
nas diretorias da Petrobras. 
Tanto a CPI defendida por 
Aécio e os tucanos quanto 
as manifestações dos 
Governistas não servem 
pra defender a Petrobras. 
PT e PSDB, apesar de 
eventuais diferenças de 
forma, concordam no 
fundamental: seguir 
privatizando o petróleo. 

Não por acaso o presidente 
do grupo Abril, editora da 
Veja, foi conselheiro da 
Petrobras entre 2003 e 2011!

A única maneira de 
reverter a situação é uma 
luta independente por 
parte dos trabalhadores e 
da juventude, 
incorporando essa agenda 
nas campanhas salariais e 
protestos contra a Copa da 
FIFA. Devemos apoiar a 
luta dos petroleiros, revogar 
o Leilão de Libra e todos os 
anteriores; Reestatizar 
nossas Bacias Petrolíferas; 
Recuperar o monopólio 
Estatal do Petróleo; Criar 
outro conselho para 
administrar a Petrobras 
integralmente eleito pelos 
funcionários da empresa e 
com participação de 
movimentos sociais; 
Expropriar as 
multinacionais do Petróleo 
em território nacional e pôr 
fim aos contratos da 
Petrobras com empresas 
privadas e estrangeiras, 
retomando o controle da 
construção de unidades e 
recolocando os dados e 
decisões estratégicos nas 
mãos de funcionários de 
carreira; Punindo 
exemplarmente todos os 
responsáveis pela 
corrupção nas estatais.

CST-PSOL
Michel Tunes

No dia 11/04 a operação 
Lava Jato da Policia Federal 
apreendeu documentos da 
Petrobras para investigar 
um esquema de lavagem 
de dinheiro e evasão de 
divisas bilionário, além de 
crimes como corrupção de 
agentes públicos e 
sonegação fiscal. A PF 
realizou mandados de 
busca e apreensão, 
bloqueou contas e imóveis, 
além de efetuar prisões 
como a do ex-diretor de 
Abastecimento da 
Petrobras, Paulo Roberto 
Costa, por conta de sua 
relação com o doleiro 
Alberto Youssef. O doleiro, 
que é um dos lideres da 
quadrilha, fez depósitos de 
R$ 4 milhões para uma das 
empresas de Costa e 
repassou a ele um Land 
Rover, no valor de R$ 250 
mil.

 
Pasadena, Abreu e 
Lima e SBM Offshore

Além da PF, a Petrobras 
é alvo do TCU, CGU e 
Ministério Publico e pode 
ser tema de uma CPI. Os 
fatos investigados são: 1) 
Superfaturamento e evasão 
de divisas na compra da 
refinaria de Pasadena, 
Texas (EUA). Uma 
denuncia feita em 2012 
pelo atual presidente da 
AEPET e depois pela FNP. A 
Petrobras pagou mais de 
US$ 1 bilhão quando a 
refinaria valia apenas US$ 
42 milhões. Uma aquisição 
com aval de Dilma, que 
presidia o Conselho de 
Administração da 
Petrobras; 2) 
Superfaturamento na 
construção da refinaria 
Abreu e Lima em 
Pernambuco: orçada em 
US$ 2 bilhões saltou para 
US$ 18 bilhões, cujo 
termino está atrasado em 3 
anos; 3) Indícios de 
pagamento de propinas da 
empresa Holandesa SBM 

Offshore para funcionários 
da Petrobras. As 
encomendas da empresa 
com a Petrobras somam 
US$ 23 bilhões.

Há ainda denuncia do 
Sindipetro-RJ contra a 
presidente da Petrobras por 
conta de esquema onde 
Graça Foster beneficiou o 
marido em 43 contratos.

As indicações políticas 
para os cargos da empresa 
estão na raiz dos esquemas 
de corrupção. Os esquemas 
de Youssef envolvem 
parlamentares do PT como 
Andre Vargas, Ministros e 
empresas como a DELTA 
que, via de regra, acabam 
financiando campanhas 
eleitorais. Por exemplo, o 
Paulo Roberto Costa, 
utilizava sua empresa de 
consultoria, a Costa Global, 
para intermediar contratos 
de empreiteiras e 
fornecedores com a 
Petrobras, cobrando 
comissões de até 50% por 
cada negócio fechado.  Por 
isso Dilma não quer apurar 
nada. A linha do PT na CPI 
é que ela investigue o Metro 
de SP e o canteiro de 
SUAPE em PE visando 
encurralar Aécio e Campos. 
Ou seja, busca-se um 
acordão ao estilo do que 
ocorreu na CPI da Delta. Do 
congresso corrupto e dos 
partidos do sistema não 
podemos esperar nada.

 
Dilma e o PT estão 
destruindo a Petrobras!

A Petrobras é vitima da 
privatização, desmonte e 
aparelhamento 
implementado por Dilma e 
seu parceiro PMDB. Tudo 
para que a empresa 
ajudasse a viabilizar um 
projeto exportador de 
commodities como eixo da 
economia nacional 
(mineração, agronegócio e 
petróleo) com 
consequências desastrosas 
para o meio ambiente e o 
povo trabalhador do 
campo e da cidade. Ao 

mesmo tempo em que 
servia para a expansão da 
indústria automobilista, 
subsidiando o preço dos 
combustíveis. E isso 
ocorreu também na sua 
atuação sub-imperialista 
contra países latinos e 
africanos.

No quesito 
privatizações Lula e Dilma 
continuaram o desmonte 
neoliberal: não revogaram a 
quebra do monopólio 
estatal do Petróleo, 
mantiveram os Leilões de 
privatização das Bacias 
Petrolíferas, a terceirização, 
e a Petrobras como uma 
sociedade anônima de 
capital aberto aos 
capitalistas. Dilma realizou 
a maior privatização da 
historia ao entregar por US$ 
15 bilhões o Campo de Libra 
para as multinacionais 
Shell e Total enquanto ele 
valia US$ 1,5 trilhões. Um 
crime coroado com a 
utilização das forças 
armadas para reprimir 
quem se manifestou no 
leilão. Agora implementam 
um programa de venda de 
ativos que repassa setores 
da Petrobras para as 4 
irmãs do petróleo mundial, 
como a British Petroleum 
que adquiriu 40% de um 
campo no Rio Grande do 

Norte.
O pior é que cresce 

nossa dependência em 
relação aos EUA. Não 
bastasse a espionagem que 
a Casa Branca exerce 
contra a Empresa, a 
Petrobras delegou o 
comando de setores de 
planejamento para Prince 
Waterhouse e Boston 
Consulting, duas 
companhias Norte-
americanas. E seu Centro 
de Processamento de 
Dados está nas mãos de 
empresas ianques que 
usam software da 
Haliburton!

 
Petrobrás 100% estatal 
e sob controle dos 
trabalhadores!

O discurso de “defesa da 
Petrobras” feito pelos 
dirigentes governistas que 
controlam a CUT e a FUP 
não passa de balela de 
quem defende seus cargos 
nas diretorias da Petrobras. 
Tanto a CPI defendida por 
Aécio e os tucanos quanto 
as manifestações dos 
Governistas não servem 
pra defender a Petrobras. 
PT e PSDB, apesar de 
eventuais diferenças de 
forma, concordam no 
fundamental: seguir 
privatizando o petróleo. 

Não por acaso o presidente 
do grupo Abril, editora da 
Veja, foi conselheiro da 
Petrobras entre 2003 e 2011!

A única maneira de 
reverter a situação é uma 
luta independente por 
parte dos trabalhadores e 
da juventude, 
incorporando essa agenda 
nas campanhas salariais e 
protestos contra a Copa da 
FIFA. Devemos apoiar a 
luta dos petroleiros, revogar 
o Leilão de Libra e todos os 
anteriores; Reestatizar 
nossas Bacias Petrolíferas; 
Recuperar o monopólio 
Estatal do Petróleo; Criar 
outro conselho para 
administrar a Petrobras 
integralmente eleito pelos 
funcionários da empresa e 
com participação de 
movimentos sociais; 
Expropriar as 
multinacionais do Petróleo 
em território nacional e pôr 
fim aos contratos da 
Petrobras com empresas 
privadas e estrangeiras, 
retomando o controle da 
construção de unidades e 
recolocando os dados e 
decisões estratégicos nas 
mãos de funcionários de 
carreira; Punindo 
exemplarmente todos os 
responsáveis pela 
corrupção nas estatais.

Dilma com Paulo Roberto Costa,
preso por corrupção na Petrobrás
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A reconhecida 
combatividade dos 
trabalhadores metalúrgicos 
de Niterói/RJ não deixa de 
nos surpreender. 
Majoritariamente 
pertencentes às estratégicas 
empresas da indústria naval, 
ligadas à produção de navios 
e plataformas para a 
exploração do petróleo, esta 
importante categoria não 
para de lutar. Dois setores 
tem sido seus principais 
alvos. De um lado a patronal, 
que apesar dos suculentos 
contratos com o Estado 
brasileiro, sucateia os 
salários e impõe ritmos e 
condições de trabalho 
degradantes. De outro a 
burocracia sindical, há mais 
de 20 anos encastelada no 
sindicato e que mediante 
manobras legais vem 
prorrogando seu mandato, 
vencido há três anos, e 
ajudada por decisões 
judiciais vem protelando a 
realização de uma eleição 
democrática na certeza que 
será duramente derrotada.

Desta vez os 
protagonistas são os 
trabalhadores do estaleiro 
BRASA que, desde o dia 10 
de abril, vêm paralisando 
suas atividades e realizando 
massivas manifestações de 
rua.  O estopim do conflito foi 
o anuncio da empresa de 
que o pagamento da PLR - 
Participação nos Lucros e 

Resultados - seria de forma 
parcelada e que não 
reconhecia a Comissão de 
Fábrica, eleita pela base, 
como interlocutora dos 
trabalhadores nas 
negociações da Campanha 
Salarial, uma medida 
necessária para acabar com 
as reiteradas traições do 
sindicato.

Surpreendida frente à 
primeira paralisação com 
total acatamento da base e 
uma forte mobilização, a 
patronal fez um pequeno 
recuo e se comprometeu, 
frente à Comissão de Fábrica, 
a pagar até o dia 30 a PLR de 
forma integral e a abrir no dia 
seguinte uma discussão 
entre seu departamento 
jurídico e uma 
representação dos 
trabalhadores para avaliar 
um possível 
reconhecimento do novo 
organismo. Porém, na sexta 
feira, sob pretexto que os 
trabalhadores não poderiam 
continuar com a paralisação, 
a patronal rompeu o 
compromisso e não realizou 
a reunião prometida. Nesta 
jogada, claro, entrou o 
sindicato, quem fez correr 
uma nota onde a empresa o 
reconhecia como único 
interlocutor.

Um tiro no pé
O não reconhecimento 

da Comissão de Fábrica e a 
confirmação de manter o 
sindicato, com uma diretoria 

odiada pela base, como 
negociador da campanha 
salarial 2014, foi um 
verdadeiro tiro no pé. Na 
madrugada de segunda feira, 
na entrada do primeiro turno 
a assembleia de base foi 
categórica: manter a 
paralisação!  Mas na tarde 
desse mesmo dia viria uma 
brutal resposta patronal com 
a intenção de quebrar o 
movimento: 14 cipeiros, entre 
os quais integrantes da 
Comissão de Fábrica, 
estavam demitidos por justa 
causa e os trabalhadores 
recebiam seu adiantamento 
com descontos que vão de 
R$ 300,00 até R$ 500,00 
pelos dias parados, uma 
verdadeira ilegalidade, já 
que o adiantamento é por 
dias realmente trabalhados.

É importante salientar 
que o Estaleiro BRASA, de 
origem holandês, está 
associado à também 
holandesa SBM, a maior 
empresa do mundo 
especializada na construção 
de plataformas marítimas 
que por sua vez é a mesma 
envolvida nos escândalos 
de pagamentos de propina 
para a obtenção de 
contratos de aluguel de 
navios-plataforma para a 
exploração do pré-sal. 
Segundo a investigação 
produzida pela própria SBM 
na Holanda, funcionários da 
Petrobras teriam recebido 
pelo menos 30 milhões de 
dólares para favorecer 

contratos com a companhia 
holandesa. Um desses 
contratos, justamente, é para 
o armado da Plataforma 
Cidade de Ilhabela, que está 
sendo montada neste 
momento na Baia de 
Guanabara pelos operários 
em greve do Estaleiro Brasa. 
O valor deste contrato entre 
SBM/Brasa/Petrobrás passa 
dos 2 bilhões de reais. Será 
essa impunidade para 
corromper funcionários do 
alto escalão do governo o 
que encoraja esta 
multinacional a desrespeitar 
os direitos dos trabalhadores 
brasileiros?

Mas o BRASA não vai 
encontrar entre os operários 
a mesma moleza que obteve 
com os chefões da Petrobrás. 
A queda de braços não está 
resolvida. Numa nova 
assembleia realizada sob 
uma persistente chuva na 
manhã de terça feira 15, os 
trabalhadores votaram a 
greve o que significa que já 
não mais se ingressa para 

bater o ponto e a 
organização de base vai 
garantir a greve nos portões 
da empresa. O cumprimento 
desta medida radical  
começou a ser aplicada 
nesta quarta feira, no 
momento de fechar este 
jornal, com 100% de 
acatamento. A força e a 
continuidade da greve, serão 
fundamentais  para obter 
uma vitória, para tanto é 
necessário o apoio e a 
solidariedade dos setores 
políticos e sindicais 
classistas e combativos. O 
SINTUFF, a Unidos pra Lutar, 
cipeiros e trabalhadores de 
outros estaleiros, 
companheiros da recente 
luta dos Garis, advogados do 
movimento e dirigentes do 
PSOL do Rio de Janeiro, já 
são parte desta luta. No 
decorrer dos dias, 
esperamos que novas 
organizações e 
personalidades políticas e 
sindicais venham a somar 
sua solidariedade.

Metalúrgicos 
do Estaleiro 
BRASA em 
greve contra 
a patronal e 
a burocracia 

Niterói-RJ

CST-PSOL
Adolfo Santos

Enviar e-mail exigindo a solução do conflito com a reintegração 
dos demitidos, o não desconto dos dias parados e o 
reconhecimento da Comissão de Fábrica para:
Sinaval A/C: Estaleiro Brasa: sinaval@sinaval.org.br
Presidente do Sinaval Ariovaldo Santana da Rocha
MTE: Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Niterói
Titular: Albino Luiz da Silva Gaspar
E-mail: albino.gaspar@mte.gov.br
Substituto: Jorge Queiroz dos Reis
E-mail: jorge.reis@mte.gov.br
Com cópia para: jesseluz@ig.com.br

Integrantes da Comissão de Fábrica 
dirigem assembléia no portão do estaleiro

Trabalhadores do BRASA abandonam o Estaleiro e se dirigem à 
assembléia.  Ao fundo, a Plataforma Cidade de Ilhabela, em construção.

Campanha de solidariedade

Modelo de moção disponível
em www.cstpsol.com



Sindical

As fortes greves 
ocorridas no País 
demonstram que os 
trabalhadores estão 
dispostos a lutar por 
emprego, salário e direitos 
como fizeram os garis no Rio 
de Janeiro e no ABC paulista 
e os operários da construção 
civil, que atropelaram as 
direções sindicais 
burocráticas que durante 
décadas enriqueceram, 
vendendo direitos da classe 
trabalhadora. Esta rica 
situação traz maiores 
desafios aos sindicatos 
combativos que devem 
expressar a radicalidade e o 
sentimento democrático 
desta vanguarda de 
trabalhadores.

Neste cenário ocorrerá 
nos dias 14 e 15 de maio a 
eleição do Sindicato dos 
Químicos, após dois anos do 
último pleito em que foi 
derrotada a chapa 
patrocinada pela patronal 
química e a CSP/Conlutas. 
Infelizmente, o processo de 
acomodação da maioria da 
diretoria do sindicato que já 
não quer mais enfrentar os 

patrões para defender 
direitos dos trabalhadores 
levou a entidade ao 
imobilismo e por isso foi 
antecipado em um ano o 
processo eleitoral. Esse 
setor, de verdadeiros 
burocratas da atual direção, 
queria estabelecer até 
salário para diretor sindical, 
e para não perder o controle 
da máquina se uniu a uma 
parte daquela chapa 
patronal de 2012 para poder 
disputar as eleições.

Por outro lado, o grupo 
de diretores que tem levado 
adiante as lutas da categoria 
formou a Chapa 1 integrada 
por companheiros da 
UNIDOS PRA LUTAR como 
Cabral e Davi que 
representam a maior fábrica 
da categoria, a Johnson,e 
também companheiros 
independentes. A chapa 1 é 
majoritariamente composta 
por trabalhadores da base e 
cipeiros das principais 
indústrias químicas como 
Monsanto, Johnson 
Tarkett/Fademac, TI Brasil, 
entre outras, uma 
renovação de quase 60%. E 
conta com o apoio da 
UNIDOS.

Os desafios da Chapa 1 

não serão poucos, o 
primeiro é derrotar o projeto 
burocrático da outra chapa 
que vem apoiada pelo 
PSTU/Conlutas e com 
integrantes da chapa 
patronal de 2012, 
responsáveis pela demissão 
de 3 dos atuais diretores da 
Chapa 1. Depois, organizar a 
luta contra a retirada de 
direitos e a política de ajuste 
do governo Dilma em uma 
conjuntura de agravamento 
da crise econômica e social, 
que deve piorar após a Copa 
da FIFA, que está 

saqueando verbas públicas, 
removendo populações 
inteiras para esconder a 
pobreza e ceifando vidas 
nos acidentes de trabalho 
nas obras dos estádios. 
Temos que enfrentar a 
política de criminalizar as 
lutas atravésdo projeto de lei 
499/2013 que proíbe 
manifestações e greves 
durante a Copa.

Chamamos os 
trabalhadores químicos do 
Vale do Paraíba a votarem 
na Chapa 1 para garantir um 
Sindicato de luta que retome 

as fortes campanhas 
salarias, que combata a 
burocratização, que atue 
com a máxima democracia, 
transparência e para isso 
façaauditoria nas contas do 
sindicato e prestação de 
contas periódicas à 
categoria.Que unifique 
todos os que lutam na 
defesa dos direitos dos 
trabalhadores, retomando o 
funcionamento do Fórum 
de Lutas, uma importante 
ferramenta unitária das 
diversas categorias na 
região.
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Trabalhadores da Johnson e diretores
do Sindicato dos Químicos de SJC

Wellington Cabral e Davi Souza

Eleição do Sindicato dos Químicos 
de São José dos Campos e Região

São Paulo

Entre os dias 19 e 22 de 
maio a nossa categoria irá 
eleger uma nova direção 
para o sindicato. Há quase 
dois anos viemos 
construindo o Movimento 
Novo Rumo, que é a 
expressão da indignação 
que existe nos bancários 
com a atual direção do 
sindicato. Composto por 

correntes sindicais 
governistas como a 
Articulação Bancária e a 
CUT Democrática e 
Socialista, a diretoria do 
nosso sindicato se importa 
mais em defender os 
governos Dilma e Tarso 
que com os problemas do 
cotidiano da categoria.

Nós bancári@s 
vivemos uma piora brutal 
nas condições de trabalho 
nos últimos 10 anos de 

governos petistas. A atual 
direção do sindicato se 
cala frente a isso, pois as 
mesmas correntes que 
estão no sindicato estão 
também nas diretorias dos 
bancos aplicando o 
arrocho salarial e as metas 
que nos adoecem cada vez 
mais. Muitos ex 
sindicalistas da ArtBan e 
CSD hoje trabalham na 
diretoria dos bancos, 
ganhando altos salários. 

Os que ainda estão no 
sindicato, prestam serviço 
aos seus “companheiros” 
não criticando os 
governos do PT, não 
fazendo trabalho de base e 
traindo as nossas greves 
anuais.

Por isso, desta vez uma 
grande chapa de oposição 
irá disputar o sindicato. A 
chapa está composta por 
companheiros da CUT 
pode MAIS, nós da 

UNIDOS pra LUTAR, 
CONLUTAS e 
Intersindical. É preciso um 
sindicato que lute contra 
os governos do PT, que 
esteja presente no dia a dia 
dos locais de trabalho e 
que conduza 
democraticamente as 
campanhas salariais, 
apostando sempre na 
mobilização e 
conscientização da 
categoria. 

Queremos um Novo Rumo para 
o Sindbancários de Porto Alegre

Banrisul - Membro da Coordenação 
do Movimento Novo Rumo 

Daniel Pertuzatti 

Rio Grande do Sul



O cenário eleitoral de 
2014 está sendo cruzado 
pelo aprofundamento da 
crise econômica, as 
greves e mobilizações em 
curso e a queda 
vertiginosa de Dilma nas 
pesquisas, sem que isso 
tenha significado nenhum 
aumento nas intenções de 
votos para os demais 
candidatos. É uma 
situação completamente 
nova: se aprofunda o 
desgaste do PT de 
Dilma/Lula, que são cada 
vez mais hostilizados 
pelos trabalhadores e o 
povo, que os vêm iguais 
aos demais partidos da 
ordem.

Neste sentido, cabe ao 
PSOL apresentar uma 
verdadeira alternativa dos 
de baixo, com um 
programa alternativo, sem 
alianças espúrias, que 
chame os trabalhadores, a 
juventude e o povo a se 
mobilizar. Para fortalecer 
nossa luta e nossas greves 
devemos derrotar o 
governo federal, os 
governos estaduais e os 
patrões nas urnas 
votando na esquerda que 
é o PSOL.

 
O programa de 
emergência para o país 
sair da crise

Somente nos últimos 
cinco anos, o governo do 
PT gastou mais de R$ 1 
trilhão com pagamento de 
juros da dívida pública, 
segundo dados do Banco 
Central.  Em 2013 esse 
gasto foi de R$ 249 bilhões. 
Estes dados mostram 
como a atual política 
econômica, montada no 
tripé (meta de inflação, 
câmbio flutuante e 
superávit fiscal) está a 
serviço de garantir a 
agiotagem financeira e de 
favorecer o grande capital, 
enquanto nosso país 

amarga recordes nos 
piores índices sociais do 
mundo. Não podemos 
admitir que metade do 
orçamento termine nos 
bolsos dos banqueiros e 
especuladores através do 
pagamento da dívida 
pública, uma dívida 
imoral e ilegítima. 

Infelizmente, o 
senador Randolfe, pré-
candidato à presidência 
pelo PSOL, limita-se a 
defender a redução de 
juros como uma medida 
radical. Afirmamos que 
não será apenas com a 
redução de juros que 
resolveremos as medidas 
de fundo. É necessário 
derrotar o ajuste fiscal, 
baseado no tripé 
econômico aplicado por 
Dilma, defendido pelo 
tucano Aécio Neves e pela 
falsa terceira via de 
Campos/Marina. É 
necessário parar de pagar 
a dívida pública, 
destinando esses recursos 
para as áreas sociais. 
Reorganizando a 
economia, colocando-a a 
serviço de garantir as 
necessidades básicas do 
povo brasileiro. Devemos 
exigir verbas para salário, 
emprego, moradia, saúde 
e educação públicas, 
saneamento básico e 
acesso aos alimentos da 
cesta básica.

Metade da população 
rejeita a realização da 
Copa em solo brasileiro e 
75,8% dos entrevistados – 
três em cada quatro 
ouvidos – concordam com 
a tese de que os 
investimentos feitos na 
Copa pelos governos não 
eram necessários. Esse é o 
recado das ruas. É 
necessário pôr fim à farra 
com o dinheiro público na 
Copa da Fifa. Exigimos 
auditoria de todos os 
contratos, chega de 
financiar a cartolagem!

Defendemos a 

Petrobras 100% estatal e 
que todos os esquemas 
denunciados de propinas 
sejam investigados por 
uma comissão 
independente formada 
pelos trabalhadores de 
carreira da empresa. Que 
todas as privatizações 
sejam revistas e as 
empresas reestatizadas. 
Que os corruptos e 
corruptores sejam presos 
e seus bens confiscados. 
Combater os reajustes das 
tarifas, estatizar os 
transportes e que tenha 
auditoria dos contratos 
com controle popular. 
Pelo fim da LRF (lei de 
Responsabilidade Fiscal) 
que massacra os 
municípios, privatiza 
serviços e achata o salário 
dos servidores 
municipais. Pela 
revogação da Reforma da 
Previdência. Fim da 
violência policial, pela 
desmilitarização da PM. 
Pela revogação das leis 
que criminalizam os 
protestos e pelo fim dos 
interditos proibitórios nas 
greves.

 

Partido

Executiva Estadual PSOL-RJ
Rosi Messias

Para ser alternativa,  o PSOL precisa
defender as bandeiras de junho!
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Em relação às alianças somos categóricos: são em 
primeiro lugar com os trabalhadores e os setores 
populares em luta, os grevistas e com os partidos de 
esquerda. Por isso rejeitamos qualquer aliança com os 
partidos burgueses. Randolfe Rodrigues acaba de 
declarar que sua candidatura é a que “representa o 
novo na disputa eleitoral e a única que não se aliará ao 
senador José Sarney (PMDB-AP) e ao deputado federal 
Paulo Maluf (PP-SP) em uma eventual administração 
federal”. Mas na contramão dessa declaração, Randolfe 
se elegeu senador no Amapá com a benção de Sarney. 
E sua corrente, a US (Unidade Socialista), tentou 
articular a aliança com PDT em Brasília e com PTB e 
PPS em Macapá. Em Itaocara no Rio de Janeiro, 
elegemos o primeiro Prefeito do PSOL, sem alianças 
espúrias e com um programa de enfrentamento aos 
velhos esquemas.

Devemos rejeitar qualquer tentativa de se aliar com 
os partidos da velha política seja da base aliada do 
governo Dilma, ou os aliados ao tucanato. Todos 
rejeitados nas ruas em junho e que agora devemos 
rejeitar também nas urnas.

Sobretudo apostamos que somente o povo 
mobilizado será capaz de reorganizar o país sob outra 
ótica, a dos trabalhadores, do povo e da juventude.

Cabe ao PSOL, que este ano completa 10 anos, ser o 
porta voz nas urnas das inquietudes das ruas.

As alianças devem ser
 com os movimentos 
sociais em luta

Sem-teto protestam em São Paulo: pauta de junho segue vigente



História
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 Às 00.20 h. do dia 25 de 
abril de 1974, em Portugal, a 
Rádio Renascença colocou 
no ar a bela música de Zeca 
Afonso “Grândola, vila 
morena”, que cantava a 
fraternidade e a igualdade 
de um utópico lugar onde 
“O povo é quem mais 
ordena”. Esta foi a senha 
que deu início ao levante 
militar que desencadearia 
o que foi chamado pelos 
portugueses, e conhecida 
em todo o mundo, como “A 
Revolução dos Cravos”. 
Iniciada por um 
movimento militar, o 
Movimento das Forças 
Armadas (MFA), que era 
composto na sua maior 
parte por capitães, logo 
contou com uma adesão 
em massa da população 
civil que oferecia cravos 
vermelhos a eles, 
colocando-os nos canos 
dos seus fuzis, 
transformando-se assim 
numa grande mobilização 
social que depôs Marcello 
Caetano, primeiro-ministro 
que sucedeu o fascista 
Antônio de Oliveira Salazar. 
Caía, assim, quase meio 
século (48 anos) de 
ferrenha ditadura 
“salazarista”.

Uma revolução que vem 
das colônias para a 
metrópole

Esse processo 
revolucionário teve seu 
primeiro impulso fora do 
território português. 
Começou com os 

movimentos de libertação 
das antigas “províncias 
ultramarinas” de Angola, 
Guiné-Bissau e 
Moçambique, entre 1961 e 
1974.

Sob o impacto da 
realidade da guerra 
colonial, que aguçou a crise 
econômica interna e levou 
à insatisfação popular com 
o regime e o colonialismo, 
identificados pelos 
trabalhadores como 
responsáveis pelo 
desemprego, os baixos 
salários e o esvaziamento 
do campo, abriu-se uma 
crise no seio da burguesia e 
das forças armadas 
portuguesas.  O falecimento 
do ditador Salazar em 1968, 
substituído por Marcello 
Caetano, não alterou o 
quadro. O setor mais 
reacionário queria 
continuar com a guerra até 
a vitória; já a outra parte, 
representada pelo vice 
chefe do Estado Maior das 
Forças Armadas, Antônio 
Sebastião Spínola, preferia 
encerrá-la, negociando com 
as colônias uma 
independência progressiva 
e a união delas em uma 
“comunidade lusíada”. 
Tanto um lado como o 
outro se opunham à 
autodeterminação das 
colônias, mas enquanto os 
primeiros queriam 
conservá-las como tais, o 
setor de Spínola aspirava 
mantê-las sob uma forma 
neocolonial.

 A crise nas Forças 
Armadas

No seio das Forças 

Armadas, o 
descontentamento crescia 
diante da redução dos 
gastos, a contabilização de 
milhares de soldados 
mortos no continente 
africano e a certeza 
instalada entre os oficiais 
de que seria impossível 
uma vitória militar. O 
número de desertores e 
refratários atingiu quase 
um terço dos jovens em 
idade militar.  As 
manifestações de 
resistência nas forças 
armadas adquiriram um 
caráter cada vez mais 
frequente e massivo. É 
nesta situação que toma 
corpo o "movimento dos 
capitães" (Movimento das 
Forças Armadas - MFA) que 
expressou, nas forças 
armadas, a tomada de 
consciência do povo 
português da necessidade 
do fim da guerra e de por 
fim ao fascismo. As forças 
armadas, que haviam sido 
durante quase meio século 
o principal apoio do 
governo, foram ganhas para 
o fim da guerra colonial e 
pelos anseios de liberdade, 
acabando por dar o golpe 
mortal na ditadura.

 A participação da classe 
trabalhadora

Apesar da ditadura, os 
trabalhadores não 
deixaram de lutar e se 
organizar, criando as 
comissões clandestinas nos 
locais de trabalho e 
intervindo também nos 
sindicatos oficiais. A 
década de 1970 se inicia 
com o impulso das lutas 

operárias.  Daí, até abril de 
1974, mais de cem mil 
trabalhadores participaram 
de greves nos centros 
industriais, nas grandes, 
pequenas e médias 
empresas e nas zonas 
agrícolas. Nos sindicatos 
caíam as direções pelegas. 
O movimento em ascensão 
preparava um grande ato 
público para o 1º de maio 
em Lisboa e outros centros 
do país, marcando uma 
jornada de lutas por 
melhores salários, contra a 
carestia, mas também por 
liberdades democráticas, 
contra as guerras coloniais, 
por independência e paz. A 
ação militar vitoriosa de 25 
de Abril não foi articulada 
com o movimento de 
massas, mas esse levante é 
visto por elas como um 
movimento progressista 
que se conjuga com seus 
anseios. 

Entre as medidas 
imediatas da revolução, no 
meio do impressionante 
ascenso, conta-se a 
extinção da polícia política 
e da Censura. Os sindicatos 
livres e os partidos são 
legalizados. Em 26/04 são 
libertados os presos 
políticos e os líderes da 

oposição no exílio voltam 
ao país. O 1.º de Maio de 
1974 é celebrado em plena 
liberdade nas ruas, pela 
primeira vez em muitos 
anos. Em Lisboa junta-se 
cerca de um milhão de 
pessoas. Casas, edifícios e 
fábricas começam a ser 
ocupadas, comitês de base 
se conformam em 
empresas e entre os 
soldados, verdadeiros 
embriões de um poder 
paralelo.

A esquerda e o trotskismo 
frente à revolução 
portuguesa e o governo 
de Frente Popular

Toda a esquerda na 
época foi unânime em 
considerar que a revolução 
portuguesa era o ponto 
culminante da luta de 
classes mundial e o carro 
chefe da revolução 
europeia. Mas, diante do 
papel do MFA e o caráter do 
governo, e sobretudo das 
tarefas e do programa, as 
divergências e os debates 
começaram.  

A partir da vitória 
revolucionária sobre a 
ditadura salazarista, 
Portugal passou por um 
período conturbado de 
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governos provisórios, que 
durou dois anos com muita 
disputa e crises políticas 
em que se confrontaram 
facções de esquerda e de 
direita. Essas são 
características de um 
governo de conciliação de 
classes ou de Frente 
Popular, fruto de uma 
revolução operária e ao 
mesmo tempo da 
impotência dessa 
revolução, pelo caráter 
pequeno burguês e 
burocrático de sua direção, 
em avançar na sua ruptura 
com o capital e instaurar 
um Governo dos 
Trabalhadores e do Povo, 
iniciando assim o caminho 
da expropriação do capital.

Esta situação faz com 
que a burguesia tenha a 
urgência de “normalizar” a 
situação através de um 
governo democrático 
burguês ou do retorno da 
ditadura, que derrotem de 
uma vez o movimento dos 
trabalhadores e retomem a 
disciplina e a hierarquia nas 
Forças Armadas. 

 As tentativas 
bonapartistas e o papel 
contrarrevolucionário do 
MFA, PC e PS.

O general Spínola, 
primeiro presidente do 
governo provisório, 
aterrorizado com a 
magnitude do ascenso, 
tentou instaurar um 
governo ditatorial, mas 
todas suas tentativas foram 
derrotadas pelos 
trabalhadores. Nesse 
processo da derrota da 
contrarrevolução 
bonapartista foi 
relativamente progressivo 
o papel que tiveram o 
Partido Comunista e, em 
menor peso, o MFA e o 
Partido Socialista, ao 
chamarem os 
trabalhadores a barrar a 
tentativa golpista.

No entanto, a partir daí é 
que se abre um importante 
debate no seio do 
trotskismo entre Lívio 
Maitán, dirigente do SU, 
Nahuel Moreno, dirigente 
trotskista argentino e o 
SWP dos EUA. 

O primeiro debate foi 
sobre a caracterização do 
governo MFA-PC: tanto o 
SWP quanto Maitán o 
definiram como 
bonapartista”, ou seja, um 

governo forte, que se impõe 
sobre as contradições das 
classes para derrotar o 
movimento. Moreno, no 
entanto, o define como um 
governo débil, de 
conciliação de classes, 
montado em meio a um 
colossal ascenso da luta 
operária, camponesa e 
popular, com uma 
profunda crise nas Forças 
Armadas e com embriões 
de duplo poder, o 
comparando com os 
diferentes governos 
surgidos entre fevereiro e 
outubro de 1917 na Rússia, 
chamando–o de governo 
“Kerenskysta”.

O segundo aspecto era:  
qual o perigo que 
enfrentava o movimento de 
massas e qual deveria ser o 
programa para que a 
revolução avançasse.  Para 
o SWP como para Maitán, o 
perigo residia na tentativa 
certa de um golpe fascista, e 
para isso devia se preparar 
o movimento, os novos 
organismos, etc.

Para Moreno, 
derrotadas as diversas 
tentativas de golpe, o perigo 
principal residia no 
governo de Frente Popular 
do MFA-PC-PS que com 
diversas medidas, 
manobras ardilosas e 
ataques abertos, buscavam 
desmontar o ascenso para 
retomar o controle da 
situação. 

Para isso, o governo 
começou a atacar as 
conquistas já obtidas, 
especialmente a 
Assembleia Constituinte, 
assinaram um Pacto dando 
por 5 anos o poder ao MFA, 
que retribuiu perpetuando 
nas direções dos sindicatos 
todas aquelas diretorias 
eleitas após o 25 de abril de 
74, fortalecendo assim o 
estalinismo e sua 
Intersindical, e tentando 
desmontar as ocupações 
de fábricas e as comissões 
de base operárias e de 
soldados. As greves são 
proibidas e se convoca uma 
“batalha pela produção”. 

Para o eleitoreiro 
Partido Socialista e seu 
aliado, o PPD, a existência 
do parlamento e das 
eleições era uma questão 
de vida ou morte. A atitude 
do PS tem a ver com seu 
papel de agente do 
imperialismo europeu e 

dos setores mais fortes do 
imperialismo português, 
que viam na associação ao 
Mercado Comum Europeu 
a única saída, enquanto que 
o MFA refletia um projeto 
imperialista mais 
autônomo, que pretendia 
resistir aos imperialismos 
mais fortes.

Por esta razão é que o 
MFA utilizou uma ideologia 
“nacionalista” e “anti-
imperialista” para frear a 
revolução e resistir ao 
Mercado Comum Europeu, 
com o intuito de fortalecer 
seu próprio imperialismo. 
A farsa consistia em fazer 
com que os trabalhadores 
portugueses acreditassem 
que seu inimigo não era sua 
própria burguesia 
imperialista, mas os outros 
imperialismos mais fortes. 
Portugal, na época da 
Revolução dos Cravos, era 
um império capitalista em 
decadência.  O Partido 
Comunista Português era o 
grande aliado do MFA para 
a realização de seu projeto 
bonapartista, porque os 
PCs era agentes da 
burocracia soviética e 
adequavam sua política às 
circunstâncias concretas 
de cada país para melhor 
defender o aparato 
burocrático do qual era 
parte. O PCP não servia aos 
propósitos da ala 
parlamentar do MFA ligada 
ao MCE, porém, por sua 
influência no movimento 
operário, era o único 

partido que podia controlar 
os sindicatos e os 
organismos de duplo 
poder.

*Fonte:  Revolução e 
Contrarrevolução em 
Portugal – Nahuel Moreno - 
1975
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Diante da falta de um partido revolucionário com peso de 
massas, Moreno defendeu um programa e uma política que 
ajudasse a tarefa de construir essa direção, dando respostas às 
necessidades imediatas do movimento de massas para 
desenvolver e centralizar os embriões de duplo poder na 
perspectiva da tomada do poder, enfrentando a política 
contrarrevolucionária do MFA-PC.  As tropas portuguesas 
continuavam em Angola e por isso era uma questão de vida ou 
morte defender a imediata retirada das tropas e a 
autodeterminação daquele país. Para superar o desemprego e 
os salários de fome dos trabalhadores e dos soldados, um 
plano de obras públicas controlado pelas comissões e comitês! 
Todo apoio às ocupações de fábricas, terras e casas! Pelo 
direito de greve e democratização dos sindicatos; pelo controle 
operário das empresas nacionalizadas, fora os burocratas do 
MFA das empresas nacionalizadas ou ocupadas! Pela extensão 
das assembléias e comitês de soldados e suboficiais 
expulsando os oficiais delas! Por uma nova Assembleia 
Constituinte e a defesa das liberdades e direitos democráticos! 
Por um Congresso Nacional das Comissões de Trabalhadores e 
Comitês de Soldados para derrotar o governo 
contrarrevolucionário do MFA e tomar o poder!

O fato é, que em 26 de fevereiro de 1976, desmontados os 
novos órgãos gestados pela revolução, um novo acordo MFA- 
partidos políticos, pôs Portugal na senda da democracia 
burguesa. Aos poucos, as conquistas da revolução dos Cravos 
foram eliminadas e o país integrou-se como sócio menor à 
União Europeia sob a dependência dos monopólios 
capitalistas. 

Hoje, com o fim da burocracia estalinista e a crise do 
capitalismo, junto com os processos revolucionários que 
sacodem o mundo, a experiência deste poderoso processo 
deve servir de reflexão para todos os que lutamos pela 
revolução socialista. 

Moreno defendeu 
um programa de 
Transição para a 
Revolução Portuguesa
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Internacional

No dia 10 de abril os 
trabalhadores argentinos 
realizaram uma grande 
paralisação. Maior que a 
realizada em novembro. Os 
setores dos transportes, 
comércio e indústria foram 
parte importante paralisando 
trens e caminhões. A greve 
respondeu à grave crise 
inflacionária, o 
congelamento salarial, o 
desemprego e o aumento da 
violência.

O sindicalismo 
combativo, classista e de 
esquerda desempenhou um 
papel muito importante, 
representando muitos 
trabalhadores e ganhando 

terreno sobre a burocracia 
sindical. O exemplo 
simbólico foram os 
professores de Buenos Aires 
que passaram por cima da 
direção da CTA e paralisaram 
suas atividades. Isso não foi 
por acaso, pois há uma nova 
geração de lutadores que 
repudiam a burocracia. 
Muitos deles faziam parte 
dos 4.000 que participaram 
do encontro sindical 
combativo.

Essa paralisação foi um 
duro golpe para o governo de 
Cristina Kirchner pelo fato da 
classe trabalhadora ter sido a 
principal protagonista. 
Também setores da classe 
média descontentes 
entraram em cena 
demonstrando que existe 

uma ruptura política desses 
setores com o governo.

Para desacreditar a greve 
o governo enumerou os 
sindicatos que não a 
apoiariam. O Ministro do 
Trabalho chegou a afirmar 
que a maioria das atividades 
iriam funcionar 
normalmente como a 
indústria, o comércio, bancos 
e saúde, e que seria uma 
greve de corporações. Na 
quinta o seu argumento tinha 
caído por terra, pois a greve 
foi uma das maiores 
realizadas contra o Governo 
K. Greve que impôs um golpe 
à política de ajuste e à 
burocracia do sindicalismo 
governista que queria 
impedir que os trabalhadores 
continuassem impondo suas 

pautas e reivindicações 
legítimas.

Moyano e Barrionuevo 
sobre pressão

Hugo Moyano e Luis 
Barrionuevo, dirigentes da 
CGT, sobre pressão de suas 
bases tiveram que chamar a 
mobilização para se 
diferenciar dos setores 
governistas da Confederação, 
mas também visando as 
eleições de 2015. É evidente 
que existe uma preocupação 
com o crescimento da frente 
de esquerda no sindicalismo 
o que possibilitaria um salto 
maior também no terreno 
político. Para a burocracia 
isso é muito perigoso, pois 
pode colocar em xeque o seu 
controle dos aparelhos 

sindicais, fonte de sua 
fortuna pessoal e sua vida de 
milionários. 

Continuar a mobilização 
por uma nova paralisação 

O governo Cristina 
aprofundará os problemas 
econômicos e não tem 
solução para os problemas 
do país sem fortalecer as 
mobilizações. Os 
companheiros da Esquerda 
Socialista (FIT) defendem 
uma nova paralisação de 36 
horas e um plano nacional de 
luta mobilizando por local de 
trabalho. Com essa definição 
chamam a construir um 
primeiro de maio unitário 
com o sindicalismo 
combativo e os militantes da 
frente de esquerda.

CST-PSOL
Adriano Dias

10 de abril

Egito: Repudiamos a condenação 
à morte de 529 presos políticos 

Em um julgamento 
relâmpago, exigido pelo 
governo militar, a justiça 
egípcia produziu o maior 
julgamento de exceção dos 
últimos tempos. No dia 24 de 
março a justiça condenou à 
morte 529 ativistas políticos, 
grande parte pertencentes à 
Irmandade Mulçumana 
com a falsa acusação de 
assassinato de um policial 
durante uma manifestação. 
Além da irmandade 
muçulmana ativistas de 
esquerda também estão 
sendo julgados. 

Esta condenação 
significa um grande ataque 
contra os direitos 
democráticos e o direito à 

manifestação e se ainda há 
setores da esquerda que 
duvidam do caráter do 
governo militar egípcio, aqui 
está a prova que trata-se de 
uma ditadura que utiliza o 
falso argumento de que a 
Irmandade Mulçumana é 
“terrorista” e “fascista”, para 
reprimir massivamente os 
setores populares. Uma 
ditadura cujo objetivo é 
manter o cerco sobre o povo 
para seguir governando 
para as multinacionais, 
pactuando com os EUA e 
com Israel, atacando 
Egípcio e Palestinos.

Com estas condenações 
a ditadura pretende 
intimidar o povo e derrotar a 

revolução iniciada em 
janeiro de 2011, na Praça 
Tahir. A revolução chegou a 
praticamente derrotar o 
governo da Irmandade 
Mulçumana, sendo que os 
militares se adiantaram e 
lhe roubaram o triunfo. 
Agora, a contrarrevolução 
manifesta na candidatura 
de Al-SiSi, pretende se 
impor para restaurar o 
regime militar. 

Mas o processo 
revolucionário segue vivo e 
em fevereiro se produziu 
uma onda de greves dos 
trabalhadores da indústria 
têxtil e de outros setores que 
colocou na berlinda o 
governo civil-militar, ao 

ponto de terem que 
renunciar para buscar uma 
recomposição política. 

Nós, socialistas 
internacionalistas da 
Unidade Internacional dos 
Trabalhadores (UIT\QI) 
reiteramos que não 
possuímos nenhuma 
coincidência política com a 
Irmandade Mulçumana, 
porque esta não representa 
a revolução, pelo contrário, 
trata-se de um aparato 
reacionário da burguesia 
islâmica que tenta liquidar a 
revolução para seus 
próprios interesses. Porém, 
rechaçamos esta 
condenação à morte de 
centenas de presos 

políticos, exigimos sua 
anulação e a imediata 
liberação de todos os presos 
políticos no Egito. 

Chamamos os 
trabalhadores e a juventude 
mundial a se somarem a 
todos os setores 
democráticos, populares e 
da esquerda árabe que 
repudiam esta inaceitável 
condenação. Convocamos a 
impulsionar ações unitárias 
e chamamos a esquerda 
mundial, que ainda apóia a 
ditadura militar, a retirar seu 
apoio, e passar para o lado 
dos jovens e do povo egípcio 
em sua luta para impedir 
este crime aberrante e 
derrotar a ditadura militar.

 
Trabalhadores 
pararam 
a Argentina


