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Ocupar as ruas para derrotar
o ajuste conservador de Dilma

Profissionais da Educação de SP em greve enfrentam governo tucano e cortes de verbas de Dilma na Educação

Unir os lutadores para enfrentar a nova e a
velha direita (PT/PCdoB, PSDB, DEM e PMDB)
Garis do Rio
Uma luta exemplar
impulsionada
pela base

Pará
Os trabalhadores
em educação
deﬂagram greve
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Por que a
queda no preço
do petróleo?

PÁGINA 7

PÁGINA 8

PÁGINAS 14 E 15

Nem a nova direita conservadora de Dilma - PT/Levy/PMDB.
Nem a velha direita conservadora de tucanos e DEM.

Conjuntura

Unidade de esquerda e dos setores combativos
PARA DERROTAR O AJUSTE DE DILMA, GOVERNADORES E PREFEITOS
Silvia Santos
DN- CST/Executiva Nacional do PSOL

Em meio ao feroz plano de
austeridade deslanchado pela
dupla Dilma/Levy e aos
escândalos que crescem dia a
dia envolvendo o desvio de
dinheiro da Petrobrás para
financiar as campanhas
políticas do governo e da
oposição, a Presidente Dilma
está na corda bamba.
Copiando as receitas do
Capital, que na Europa e no
mundo tentam que a crise
econômica seja paga pelos
trabalhadores, provocaram a
reação de inúmeros setores e
categorias que saem a lutar,
fazer greves e manifestações,
rompendo com o PT, Dilma e
as burocracias sindicais que
tentam em vão blindar o
governo.
Com o ato do dia 13 de
Março o governo procurou
“botar o bloco na rua”. Mas, foi
um fracasso, num ato
numericamente muito
inferior ao que precisavam,
pese a mobilização do aparato
do governo e partidário, aos
chamados do MST e das
centrais governistas que
tiveram que apelar à
“militância” paga e aos velhos
esquemas pelegos para
conseguir levar alguns setores
populares para seu ato.
No dia 15 de Março, mais
de um milhão de pessoas
saíram às ruas no país contra
Dilma e a corrupção, com o
pano de fundo da profunda
insatisfação popular pelos
tarifaços, o desemprego, o
salário e todas as
consequências do duro ajuste
econômico que a presidente
tenta descarregar na costa do
povo trabalhador.
Corretamente, o PSOL não
participou de nenhum dos
dois atos, já que seus
verdadeiros objetivos não
refletiam as necessidades do
povo pobre e trabalhador.

Partindo desse acerto, desde
nossa corrente, a CST/PSOL,
queremos colocar nosso
ponto de vista sobre o
significado dessas
manifestações.
O ato do dia 15 foi um ato
reacionário?
Se amparando no fato de
que, entre os que convocaram,
existiam setores com vínculos
com a direita tradicional do
país, que houve algumas
faixas que defendiam o golpe
e muitas outras o
impeachment, o governo em
primeiro lugar, mas também
diversos setores da esquerda e
o dirigente do MST J.Pedro
Stédile qualificaram os atos do
dia 15 como reacionários e
golpistas, enxergando neles o
avanço da direita. Achamos
esta visão equivocada, que
não analisa todos os
elementos da realidade e só
destaca e leva aos extremos os
que lhes interessam para
justificar sua política.
Que existe uma tentativa
de fortalecer uma política
conservadora no país é um
fato. Mas, o problema é
identificar quem é parte dela,
quais as possibilidades de se
desenvolver e com que força
social podemos derrotá-la.
Ainda antes disso, devemos
esclarecer algumas outras
polêmicas.
Não vemos que exista
nenhuma possibilidade de
golpe de Estado, não há
movimentações nos quartéis
com esse objetivo nem
nenhum setor burguês ou
imperialista sério que aposte
nesta saída.
Tampouco vemos que os
setores burgueses, sejam os da
chamada “base governista”
como o PMDB ou os tucanos
do PSDB, defendam hoje o
impeachment da presidente.
Não pelas razões da falta de
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Dilma, PT e PMDB formam um governo conservador e neoliberal
um “fato legal”, mas por uma
profunda razão política: todos
os partidos, do PMDB aos
tucanos, passando pelo PSB,
PP, PTB, PSD, etc. têm acordo
com a política de ajuste, só que
pretendem que seja Dilma e o
PT os que a apliquem para
terminar de se queimar de
vez, e disputar com eles,
sobretudo os tucanos com
Aécio Neves, as futuras
eleições, não por divergências
programáticas, mas porque o
que está em disputa é quem
tem a chave do cofre.
Conservadores de direita
estão no governo e na falsa
oposição
Não duvidamos em
afirmar que a política do
governo PT/PMDB com o
plano de ajuste de Levy, exexecutivo do Bradesco,
elevado a Ministro de
Economia pelo PT e
pessoalmente por Lula, é uma
política totalmente
conservadora e de direita.
Como chamar o ajuste fiscal e
suas contrarreformas
trabalhistas, a perseguição aos
grevistas e a repressão, as
políticas de privatização na
educação, saúde, aeroportos,
Correios e CEF? Como chamar
o achaque perpetrado contra
a Petrobrás, encabeçado nesta
ocasião pelo PT/PP, mas
derramando propinas
também para o tucanato?
Hoje o PT se queixa da
ofensiva de Eduardo Cunha e

Renan Calheiros e os analistas
políticos são unânimes em
afirmar que o governo é
“refém” do PMDB. Mas, não
vamos esquecer que foi o
próprio PT, e pessoalmente
Lula, quem revitalizou as
figuras em decadência desse
partido-quadrilha e que hoje
estão pagando o preço da sua
política de pacto com o mais
corrupto e fisiologista partido
da política nacional. Vejamos:
quem fez pacto com Maluf?
Quem beijou a mão de Jáder
Barbalho, se aliou com ACM e
Sarney, trouxe Collor de volta
e salvou da degola Renan
Calheiros, a não ser o próprio
PT? Isto não se chama política
conservadora e de direita?
Temos também a direita
conservadora da falsa
oposição, dos tucanos ao PP
passando pelo PTB e o DEM,
que logicamente pretendem
ocupar o vazio deixado pelo
PT que, produto de sua aliança
com o fisiologismo para atacar
os trabalhadores, foi perdendo
o controle do movimento de
massas. Ainda assim, não
vemos que todos eles, com
seus setores
fundamentalistas, evangélicos
ou não, que fazem campanhas
contra o aborto (a própria
Dilma também é contra); ou
contra o casamento igualitário
ou a descriminalização da
maconha (em 12 anos de
governos petistas nada se
avançou nesse sentido),
venham a se constituir na

nova direção dos movimentos
sociais, independentemente
de alguns destes personagens
conservadores terem
melhorado sua expressão no
campo eleitoral.
Por isto, a conclusão mais
importante do ato do dia 15 é
que refletiu um profundo
descontentamento com o
governo e enfraqueceu a
direita conservadora que
aplica o ajuste, mas, em
contrapartida não
transformou os tucanos nem
outro setor da direita
conservadora em alternativa,
prova disto é que nenhum
desses políticos teve coragem
de ocupar o palanque para
falar aos manifestantes e os
que tentaram fazê-lo, como o
reacionário Bolsonaro ou o
pelego Paulinho da Força
Sindical foram impedidos
pelas vaias. Isso não significa
que não continuarão
apostando para ocupar esse
espaço.
Na política (e em todos os
âmbitos) os espaços vazios se
ocupam, cabe à esquerda
disputá-los com uma política
consequente. A grande
fragilidade da oposição
burguesa é que não tem como
oferecer uma política
econômica alternativa, e que
todos eles têm rabo preso com
os esquemas de corrupção,
seja com Petrobrás, mensalão
tucano, ou da compra de trens
em SP e as propinas recebidas
por dirigentes do PSDB.

Conjuntura

Fortalecer
uma real
alternativa
de esquerda
Não pode existir uma
verdadeira esquerda se
não começa por
enfrentar o brutal ajuste
a serviço de pagar a
dívida pública, por isso
nossa primeira tarefa é
apoiar a única força
social que pode derrotálo que é o povo
trabalhador com suas
lutas, como
demonstrado nas
greves da Volks, dos
garis, dos professores
do Paraná, Pará, SP, SC e
outros; as lutas por
moradia e contra os
despejos sejam pela
polícia dos tucanos ou
do PT/PMDB; as
mobilizações pela água
em SP; em defesa da
universidade como as
que existiram no dia 26
de março, etc.
Este apoio deve ser
na perspectiva de
unificar e fortalecer
todos aqueles que
lutam contra o ajuste
lançado por Dilma, mas
aplicado pelos
governadores e
prefeitos dos partidos
da ordem, e deve exigir
a suspensão do
pagamento da dívida
pública enquanto se faz
uma auditoria. Com um
orçamento que dedica
47% de suas verbas para
o capital financeiro,
nunca teremos saúde,
educação, moradia,
salário e trabalho
dignos para a maioria
do povo!

Um projeto político
alternativo de uma
esquerda
consequente não
pode ter como aliado
nenhum setor
governista nem da
falsa oposição de
direita. Neste sentido,
achamos equivocado
o ato realizado em SP
pelo mandato do
deputado federal Ivan
Valente do PSOL, junto
com Singer do PT e
Frei Beto despertando
expectativas numa
“Frente de Esquerda”
com setores do PT,
como se com eles
pudéssemos nos
organizar para
derrotar o Plano de
Ajuste de Dilma/Levy.
Nosso eixo são as
greves e as lutas do
movimento de massas e
a defesa de um plano
econômico e político
alternativo do ponto de
vista dos interesses dos
trabalhadores e do
povo.
O pior crime que o
PT cometeu ao virar um
fiel aplicador dos planos
da grande burguesia, foi
gerar uma completa
confusão na cabeça do
povo, que sempre
identificou o PT com a
esquerda. Nossa tarefa é
ajudar a desmontar
essa confusão, que hoje
Singer trata de manter,
mas para isso precisam
atrair e domesticar o
PSOL com falsas

promessas e
levantando o fantasma
do golpismo e da onda
conservadora, para que
uma esquerda
verdadeiramente
alternativa não ocupe o
espaço que o PT e a CUT
perderam no
movimento de massas.
Luciana Genro na
campanha para
Presidente fez uma bela
disputa enfrentando os
dois: PT e PSDB, “o sujo e
o mal lavado”.
Infelizmente não é essa
a política que reflete a
direção majoritária do
PSOL. Temos vários
parlamentares
combativos, como é o
caso do vereador Babá,
que não titubeou em

colocar seu mandato a
serviço da luta dos garis
enfrentando o governo
Paes PMDB/PT. Temos
importantes dirigentes
sindicais em diversas
categorias pelo país
afora, mas temos que
atuar de forma
unificada, com uma
política comum: nem a
nova direita
conservadora do PT
nem a velha direita
conservadora dos
tucanos!
Fortalecer o PSOL
das lutas com um plano
econômico alternativo
que começa pela
suspensão do
pagamento da dívida
pública enquanto se faz
uma auditoria da

mesma e chame à
unidade da esquerda
com o PSTU, PCB e todos
os setores dispostos a
derrotar o Plano de
Ajuste conservador e de
direita de Dilma/Levy,
se apresentando como
uma verdadeira
alternativa frente aos
tucanos e outros
setores. Se
conseguimos organizar
essa frente ao redor de
uma política correta,
com a vontade de luta
demonstrada pelos
trabalhadores, os
setores populares e a
juventude, será possível
impor nossa pauta e
derrotar de vez os
planos da direita
conservadora.
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A unidade dos lutadores e setores combativos é
imprescindível para derrotar o ajuste de Dilma/Levy
Franco Machado
CST/PSOL-RS

Os ataques promovidos
por Dilma/Levy,
governadores e prefeitos não
ficam sem resposta por parte
dos trabalhadores. A
experiência da luta dos
educadores do Paraná
contra os ataques a
educação vem
nacionalizando-se com
importantes greves em SP,
Pará, Santa Catarina, Goiás,
Pernambuco e Roraima. A
educação é um dos setores
que mais sofre com o ajuste
fiscal, com um corte do
orçamento federal de 7
bilhões.
No Rio Grande do Sul, o
governador Sartori (PMDB)
vai cortar 20% no orçamento
da educação. Em Catalão/GO,
o corte de 25% nos salários
dos municipários, falta de
água e precarização da
saúde provocaram uma
rebelião contra o prefeito
(PSDB). No Pará, o governo
tucano reduziu a carga
horária e o salário dos
professores, provocando
assim uma das maiores
greves da história.
A falência da direção da
CUT e do PT como direção
de luta da classe
trabalhadora
Os trabalhadores vêm
fazendo a experiência com
as burocracias sindicais e o
PT. São emblemáticas, além
das greves da educação, as
greves dos operários da
Volks em SP e dos Garis do
RJ. Trata-se de uma rebelião
contra as direções
governistas que deixaram de
defender os interesses dos
trabalhadores e só cuidam
de seus negócios através da
verba que o governo lhes
destina.
A desfiliação do CPERS da
CUT, o maior sindicato dos
educadores do Rio Grande
do Sul, é mais um exemplo
do descrédito da direção da
CUT e de todos os que
defendem Dilma para
manter seus privilégios
burocráticos.
No dia 13 de março, apesar
do grande esforço, os
governistas não
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conseguiram mobilizar a
classe como antigamente,
porque é impossível
mobilizar “contra o golpe da
direita”, quando uma parte
da direita é parte do governo
retirando direitos e
promovendo o ajuste fiscal.
O dia 15 de março
representou a ruptura de
importantes setores da
classe média e de
trabalhadores com Dilma e o
PT, mas sem uma alternativa
à esquerda.
É necessária a construção
de uma alternativa que
organize e coordene as
mobilizações e as greves. A
unificação das greves e lutas
contra os ataques de
Dilma/Levy, governadores,
prefeitos e patrões é
necessária e possível.
Acreditamos que é
necessário nacionalizar o
exemplo do RS, onde
importantes sindicatos do
serviço público federal,
estadual, municipais,
oposições sindicais e
estudantes organizaram um
grande ato classista e
independente no dia 12 de
março, contra os ataques de
Dilma, Sartori e Fortunati.
Dois mil trabalhadores
tomaram a frente do palácio
do governo para denunciar o
ajuste aplicado pela nova e a
velha direita. Este esforço
pela unidade de setores
expressivos da Conlutas,
Intersindical, sindicatos
independentes, oposições
sindicais e de tendências
sindicais como a Unidos Pra
Lutar deram o pontapé
inicial para a construção de
um espaço de luta
democrático que realizará
assembleias e novos atos de
rua. Também estão se
realizando diversas
experiências e tentativas de
unidade em SP, RJ, PA, GO,
etc.
A construção de um
Fórum Nacional de Lutas,
com um programa de
denúncia dos ataques dos
governos e dos patrões, e a
construção de um
calendário de lutas que
apontem para uma Greve
Geral são profundamente
necessários.

Ato público em Catalão (GO) exige a saída do prefeito

O ajustaço provoca caos nos médios
e pequenos municípios brasileiros
Matheus Pontes
CST-PSOL /Unidos pra Lutar

Como parte da política de ajuste a União cortou, nos dois primeiros meses deste ano, mais
de 20% dos Fundos de Repasses dos Municípios (FPM), a principal fonte de recursos
municipais. A maioria dos prefeitos resolveu seguir a cartilha da União e aplicar seus
próprios ajustaços, reduzindo recursos de saúde e educação, desviando verbas do FUNDEB
e do SUS, cortando salários dos servidores, parcelando 13º, férias e retiradas de gratificações,
além da demissão de contratados.
A luta de classes se intensifica no interior brasileiro: o caso de Catalão-GO
Em Catalão no interior goiano, com cerca de 100 mil habitantes, o ajuste foi aprofundado
pelo prefeito tucano Jardel Sebba, aliado do governador Marconi Perillo (PSDB-GO). Sebba
cortou 25% dos salários dos servidores, retirando-lhe gratificações, aumentou a jornada de
sala de aula dos docentes, criminalizou e rompeu temporariamente o contrato com
pequenos agricultores da venda de produtos da merenda escolar e levou o fechamento do
principal Pronto Socorro do sudeste goiano por vários dias.
Além disso, Catalão vive uma crise hídrica que ameaça o abastecimento para 2015, pela falta
de investimentos no processo de captação de água e da degradação ambiental promovida
por empresas privadas da mineração em nióbio, fosfato e titânio. Para o Prefeito, o remédio é
a privatização da empresa municipal de água e esgoto!
Indignados, mais de 5 mil trabalhadores, populares e juventude foram às ruas em 04/02
exigindo a saída do prefeito. A militância do PSOL local, apoiando a mobilização, chamou à
construção de uma Frente Única dos Trabalhadores da cidade, do campo e juventude para
barrar os ajustaço dos governos e dos patrões.
Mobilizar as massas para derrotar o ajuste de Dilma, governadores e prefeitos
Catalão é a cidade mais operária do Centro Oeste brasileiro, com milhares de trabalhadores
nas montadoras de carros e de maquinário agrícola, nas confecções e nas multinacionais
que exploram minério. Mas, os sindicatos filiados à Força Sindical não convocaram a
marcha do dia 04/02 e nem têm interesse em fortalecer a unidade em defesa dos
trabalhadores.
Mesmo assim, mais de dez sindicatos e movimentos sociais se somaram ao chamado feito
inicialmente pela militância do PSOL para construir a Frente Única chamada “Bloco
Alternativo”. Já foram realizadas atividades públicas, produzido material impresso e está
propondo construir um 1º de maio classista que avance nas lutas e desmascare a pelegada
da Força Sindical que em breve deve sentir o peso da oposição sindical.
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O petrolão
e o modo
petista de
governar
Adriano Diaz
CST-PSOL-RJ

A crise ocasionada pelo
chamado “Petrolão” a cada
dia revela novos fatos sobre o
bilionário esquema de
propina organizado pelo PT e
sua base aliada com
consequências sem
precedentes para o regime
político brasileiro. Sem
poupar nenhum partido,
com exceção do PSOL, as
revelações de empreiteiros e
ex-diretores da Petrobras
comprovam que a
governabilidade, defendida
pelo PT e a burguesia, não é
nada mais que a construção
de uma falsa maioria política
garantida na base da compra
de apoios e fartas
distribuições de benesses
para aliados.
O PT aperfeiçoou os
mecanismos de corrupção
para garantir o
enriquecimento de seus
dirigentes que, como
consequência, afastou cada
vez mais o Partido dos
Trabalhadores dos
movimentos sociais, o que
joga uma responsabilidade
maior em cima do PT, que
durante décadas combateu
essa forma de fazer politica e
ao assumir o governo federal
atuou do mesmo modo que
os partidos tradicionais
como PSDB e DEM.
Nessa crise não existe
menos pior
O Governo do PT para
justificar as suas

maracutaias na Petrobras
utiliza o argumento que não
foi no seu governo que
começou a corrupção. É
verdade, mas o PT não
atacou o problema e ainda
aperfeiçoou os esquemas. As
consultorias de Dirceu e
Palloci são exemplos
categóricos de que novos
mecanismos foram
utilizados para manter uma
base de apoio e também
garantir o enriquecimento
ilícito das principais figuras
do PT.
Nesse sentido, é que não
cabe ficar fazendo
comparações com o PSDB e
FHC para ver quem roubou
mais e assim justificar um
apoio ao Governo Dilma.
Esse argumento frágil é na
verdade a negação de que
devemos combater ambos
sem capitulação. Também
serve para manter a falsa
polarização que durante 12
anos PT e PSDB vem
travando.
Por isso o papel da
esquerda não é buscar
diferenças " progressivas" ou
quem é o “menos pior” entre
FHC, Dilma e Lula e sim
mostrar ao conjunto da
população que nenhum
desses governos nos
representam, pois governam
somente para os de cima
deixando a maioria da
população à mercê de suas
políticas, privatistas e de
direita, que se utilizam dos
direitos trabalhistas e o
dinheiro do povo para
garantir os grandes
esquemas de corrupção.

Dilma com ex-presidentes da Petrobrás e com o delator Paulo Roberto Costa

A farsa da defesa da
Petrobras
PT, MST, CUT e aliados
realizaram dois atos em
defesa da Petrobras. Com o
argumento de que a direita
quer privatizar a empresa
convocaram os movimentos
governistas para saírem às
ruas com objetivo de
defender o governo Dilma. O
que Lula e Aliados não dizem
é que é o PT que continua
privatizando a Petrobras.
Lula e Dilma mantiveram os
leilões do petróleo e a
terceirização avançou
drasticamente na empresa.
Foi no seu governo que os
diretores indicados pelo PT,
PP e PMDB iniciaram um
esquema de corrupção que
vai por muito tempo
aprofundar a crise na
Petrobras. Sem contar que a
quebra do monopólio da
estatal aplicada por FHC
nunca foi revertida pelos
governos petistas. Muito pelo
contrário, pois não está nos
planos do governo Dilma
garantir uma Petrobras 100%
estatal sob o controle dos
trabalhadores.
Lula e PT se calam diante
das demissões nas
contratadas da Petrobras
Os trabalhadores da
ALUSA/Alumini - empresa do
esquema do Petrolão que
tinha contrato com a
Petrobras - esperam até hoje
pelo cumprimento das
obrigações trabalhistas.
Muitos estão passando fome
e sequer têm onde morar,

pois sem salário não podem
pagar aluguel. Os únicos
apoios que esses
trabalhadores receberam
foram do PSOL e PSTU e
setores da esquerda, porque
PT e aliados secundarizam
essa crise dizendo que a
responsabilidade é apenas
da empresa e que a Petrobras
nada tem a ver com isso.
A posição do PT em
relação às demissões é a
prova de que a suposta
defesa da Petrobras é na
verdade uma cortina de
fumaça para defender Dilma
e os patrões financiadores da
sua campanha. É a forma
encontrada pelo PT para
convencer que ainda
continua nas ruas por mais
direitos mesmo sendo o
principal responsável por
retirar direitos e atacar os
trabalhadores.
Mudar a regra do jogo para
que a maioria decida
Diante dessa situação, é
fundamental que a esquerda
apresente uma saída que não
aponte mudanças somente
nas regras eleitorais. O
Petrolão aprofundou a crise
do regime político e mostrou
que governo e parlamento
não representam os
interesses dos trabalhadores,
pois só governam e legislam
para uma minoria, o que
coloca a necessidade de
mudarmos as regras para
que a população decida
sobre mandatos, salários e
direitos.
Nesse sentido, em
primeiro lugar devemos

defender a prisão para
corruptos e corruptores com
devolução integral de todo o
dinheiro roubado através do
confisco de bens e bloqueio
de contas. Que o crime de
corrupção seja considerado
como crime hediondo, tal
qual o projeto apresentado
pelo Babá da CST/PSOL,
quando era deputado
federal.
Contra a farsa da CPI da
Petrobras. Quem recebeu
dinheiro de empreiteiro não
vai investigar seus
financiadores. Por uma
comissão independente de
trabalhadores da Petrobras
para investigar todos os
desvios na empresa. Que a
Petrobras e as empreiteiras
envolvidas no Petrolão
paguem todos os direitos dos
trabalhadores. Contra as
demissões e abertura do
livro caixa das empresas.
Defendemos uma
Assembleia Nacional
Constituinte para discutir
todo o reordenamento
político, jurídico e
econômico do país. Que
discuta a reestatização das
empresas privatizadas,
controlada pelos seus
trabalhadores e usuários, a
suspensão e a auditoria da
dívida pública, entre outras.
E o mais importante,
mobilizar para que os
trabalhadores e o povo pobre
sejam protagonistas dessa
mudança com o direito de
decidir sobre os rumos do
país transformando as ruas e
as greves em espaços
prioritários de decisão.
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Servidores
federais param
em abril para
enfrentar
Dilma e exigir
negociações
Pedro Rosa
Coordenador SINTUFF, da
FASUBRA e da Unidos Pra Lutar

Dia 20 de março o
governo recebeu uma
delegação de dirigentes dos
servidores federais para
discutir as reivindicações
salariais. O governo não
hesitou em dizer que
continuaria com o ajuste
fiscal e que a conjuntura
não permitia atender a
reivindicação de 27%. O
governo disse que se
tivesse que negociar seria
um novo acordo tri anual. O
governo pediu trégua, uma
confiança para que
analisasse as contas
governamentais. Nas mesas
de enrolação, o governo há
12 anos usa a política de
dividir o funcionalismo e
quando cede é devido às
fortes greves. O problema é
que termina o prazo de
apresentar ao congresso
qualquer proposta em
agosto. Além disso, quem
afirma que ampliará o
ajuste e corta 30% só da
educação, certamente
serão cortados dos direitos
dos servidores. Em 2003
com a reforma da
previdência (que atingiu
novos e antigos servidores)
provou-se que “não há
direito adquirido”, e sim
“expectativa de direito”. Em
2011 Dilma mandou reduzir
o salário dos médicos em
50% e só recuou depois da
luta do setor. Até mesmo
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ações judiciais ganhas
estão ameaçadas de serem
cortadas na UFRJ e UNB,
como da URP (gratificação
incorporada ao salario de
26%). Ou seja, se depender
do governo do PT, pior que
não atender as
reivindicações, direitos
serão excluídos, e os
exemplos vividos na
austeridade da Europa
podem prevalecer no Brasil.
A campanha salarial está
no centro da crise
econômica e dos brutais
cortes no serviço público.
Todas as categorias do
funcionalismo tem a tarefa
de discutir nas assembleias
o indicativo de greve, e em
abril realizar forte
paralisação nos dias 7, 8 e 9.
Paralelo a isso diversas
lutas já se destacam. São
terceirizados realizando
greves muito fortes. Na UFF,
em três meses houve duas
greves de terceirizados
devido ao atraso no salário,
com trancamento do maior
campus na UFF. Dia 6 de
março, apesar do boicote
governista, houve um ato
nacional no centro do RJ
contra a EBSERH e a
privatização da saúde, que
aglutinou vários setores.
Dia 26/3 novamente se
ocupou as ruas do país.
Ambos os atos foram
boicotados publicamente
pelas direções da CUT, CTB,
UNE.
Até o fechamento desta

edição, apenas a plenária
da Fasubra havia definido
um indicativo de greve para
maio, chamando a
unificação com os
professores. Porém, nem os
cutistas da Condsef
apontam um caminho de
enfrentamento a Dilma,
nem a Conlutas que dirige o
Andes e Sinasefe
apresentam firmeza para
orientar a greve com
urgência. Sendo assim,
apenas a pressão pela base
pode impor uma nova
grande greve unificada do
funcionalismo.
É preciso responder a
altura os ataques do
governo: os cortes de bolsas
de pesquisa, ensino e
extensão, falta de
pagamento dos
terceirizados, paralisação
de obras de infraestrutura,
corte nas insalubridades,
etc, são frutos da política do
governo Dilma. É
necessário construirmos
uma GREVE UNIFICADA
DA EDUCAÇÃO FEDERAL,
que unifique ações com as
greves estaduais que estão
ocorrendo pelo país, por
isso fazemos um chamado
especial aos companheiros
do ANDES, para unificar
técnicos, docentes e
estudantes, seguindo o
exemplo da educação do
Paraná, São Paulo, Santa
Catarina, Pará, Pernambuco
que quebraram o silêncio e
realizam fortes greves.

Ato Nacional contra a EBSERH, no Rio de Janeiro

Reitor da UFF e governo
perseguem dirigente sindical
Como o Sintuff tem cumprido nos últimos anos um papel de
luta dentro da UFF, na cidade de Niterói e no RJ, apoiando todas as
lutas, o processo de retaliação pelo reitor é permanente. Desde a
greve de 2012, devido aos piquetes da greve do Sintuff, a reitoria
conseguiu um interdito proibitório anti-piquete. Na greve de 2014 o
ex-reitor forjou um ato de trancar os portões da reitoria e chamou a
policia federal para tentar incriminar o Sintuff. Com a greve dos
terceirizados e o apoio direto do Sintuff, o atual reitor acionou a
justiça para punir os dirigentes do Sintuff. Em tempo recorde
conseguem decisões judiciais, visitando Pedro Rosa no Sintuff e
em sua casa para levar intimação, mesmo não sendo réu. Dia 26/3,
foi ao Sintuff um oficial de justiça e procurador federal da AGU
para levar intimação a Pedro, proibindo um suposto ato que
haveria neste dia na UFF. O procurador fez questão de falar que
havia fotos de práticas do Sintuff em greves, desrespeitando esse
interdito proibitório. Uma clara arbitrariedade politica. É preciso
dar um basta a esta política de perseguição e intimidação aos
militantes. É preciso solidariedade aos que lutam.

Congresso dos Metroviários de SP
aprova proporcionalidade para a eleição
Apesar da perseguição do governo dificultando a participação dos
delegados, o congresso foi um êxito, democrático, politizado, com um
fraterno confronto de ideias. Os debates indiciaram com o a situação
política concluindo por ampla maioria que o Sindicato deve ser oposição
de esquerda ao governo Dilma e ao governo Alckmin. O congresso aprovou
um Plano de Lutas que inclui a unidade com os trabalhadores de todas as
categorias do transporte público (metrô, trem e ônibus). A tese apresentada
pela Unidos pra Lutar e companheiros independentes, propôs um
Comando de Greve para a Campanha Salarial e um Fundo de Greve com
conta separada, aprovados com apoio massivo dos delegados.
O balanço da greve de 2014 foi ponto importante. Nossa tese reivindica
a vitória da esquerda na eleição de 2010, mas explica que hoje existe
acomodação e houve importantes vacilos durante a greve, sobre tudo de
parte do setor liderado pela Conlutas, e que precisamos uma renovação.
Por isso, a Unidos batalhou por um método mais democrático na eleição do
Sindicato, que acontecerá em 2016, a proporcionalidade direta e
qualificada, resolução aprovada por ampla maioria, contra a posição do
PSTU/Alternativa, de eleição majoritária.
No formato da eleição propomos “inscrição por chapa e eleição nome
a nome nas áreas”, isto é, para concorrer precisa-se de chapa, programa e
propostas, mas as vagas da diretoria serão definidas pelos votos da área ou
setor. Para compor a executiva o candidato eleito deverá ter pelo menos
10% dos votos de sua área. Esta proposta foi aprovada contra proposta da
LER de voto por chapa e dissolução da diretoria de base.
O congresso terminou com todo mundo posando para uma foto em
apoio à greve dos professores de SP.

Sindical

Garis do Rio de Janeiro

Uma luta exemplar
impulsionada pela base
Os Garis inscreveram seu nome entre as vanguardas na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores.
Se em 2014 se converteram num fenômeno, enfrentando a burocracia sindical e o governo Eduardo
Paes (PMDB/PT), com uma greve no meio do carnaval, em 2015 voltaram para o centro da cena.
Adolfo Santos
DN da CST/PSOL

Aliada à prefeitura e à
COMLURB, a direção do
sindicato de Asseio e
Conservação marcou o
processo eleitoral junto com a
data base da categoria. A
jogada era clara: ganhar a
eleição com fraude para
depois, como uma “direção
nova”, assinar um acordo
rebaixado como tinha tentado,
sem sucesso, um ano antes. Só
que, mais uma vez, uma
rebelião das bases acabou com
os planos dos burocratas e do
governo.
Encabeçados por
dirigentes remanescentes da
comissão de 2014, como os
companheiros Bruno da Rosa e
Célio Gari, os trabalhadores
demonstraram sua força e
responderam à campanha
eleitoral e salarial. Contra o que
supunha a burocracia, a
oposição formou uma chapa e
foi à luta colocando em xeque
a fraude da velha pelegada
que, prisioneira de seus podres
poderes, acabou com a eleição
anulada pela justiça.
Mas, a atividade da
oposição não se limitou à
eleição. Enquanto pedia votos
para a chapa 2, Unidos
Podemos Mais, foi construindo
a greve por aumento de salário
e outras reivindicações, que foi
deflagrada numa assembleia
com mais de 1500 garis para o

desespero da burocracia. Foi
uma greve com grande apoio
da base, mas, difícil e
complexa. Primeiro, porque a
estrutura da COMLURB com
mais de cem gerências exige
uma gigantesca atividade para
organizar os piquetes que
garantam a greve, o que foi
possível graças à disposição de
luta de dezenas de ativistas
que batalharam dia e noite
percorrendo gerências e
somando grevistas.
Além disto, num jogo sujo,
a prefeitura, violando o direito
de greve, contratou, sem
licitação e passando por cima
dos direitos trabalhistas,
centenas de desempregados,
entre os quais menores, para
realizar o serviço dos garis, na
tentativa, sem êxito, de quebrar
os grevistas. Enquanto isso, o
sindicato apostava no desgaste
da luta e nada fez em relação
às violações do governo Paes.
Diferente do mandato do
vereador Babá (PSOL/RJ), que
além de participar da greve,
denunciou as arbitrariedades
da prefeitura, denuncia que foi
assumida pelos parlamentares
psolistas.
A luta forçou a negociação
Desta forma chegou-se ao
oitavo dia de paralisação,
sendo que dois dias depois, o
TRT iria julgar a greve que, por
não respeitar as 72 horas de
aviso prévio, poderia ser
julgada ilegal. Nesse contexto,

Lideranças de oposição à burocracia sindical em ação durante assembleia de greve
com uma forte paralisação e
graves denuncias contra a
Prefeitura por parte dos
grevistas, na sexta, 20/03, o
MPT retomou uma negociação
iniciada dias antes, onde a
prefeitura tinha melhorado sua
proposta de 3 para 8% e R$
800,00 de auxilio funeral.
A intermediação do MPT
contou com a participação
presencial dos trabalhadores,
mas não com a do governo,
que se limitou a negociar pela
via telefônica. Assim, depois de
horas, chegou-se a um acordo
de 8% de aumento, mas
mantendo o ticket alimentação
em R$ 20,00, aumento nas
gratificações dos encarregados
e deixando aberta a

negociação dos dias parados.
Infelizmente, nessa hora, a
assembleia que aguardavam
na rua tinha se reduzido a um
pequeno grupo e uma claque
do sindicato aproveitou para
impor a aceitação deste
“acordo”, contra a proposta de
alguns ativistas que, sem
nenhum documento formal
nas mãos, queriam manter a
greve até o dia seguinte a fim
uma consulta mais
representativa. Por isto, Bruno
e Celio, votaram pela
continuidade da greve.
Chamadas as partes para
definir o acordo alcançado no
MPT na segunda, 23/03, a
prefeitura negou-se a aceitar o
abono ou a devolução dos dias

de greve e ameaça com o
desconto dos mesmos. Está
aberta a disputa para encerrar
o acordo. Como parte dessa
luta, no domingo 29, realizouse uma panfletagem na orla de
Copacabana para denunciar as
arbitrariedades do governo do
PMDB/PT. Mas, a conquista dos
8% contra os 3% oferecidos
pela prefeitura e o nível de
organização dos ativistas que a
oposição conseguiu apesar da
perseguição das chefias, dos
processos contra os principais
dirigentes da greve e de mais
uma atuação lamentável da
burocracia sindical, nos
permite afirmar que os garis,
como categoria, mais uma vez,
saíram vitoriosos.

Mandato do Babá: um megafone das lutas da classe trabalhadora
Nestes quase dois meses
após a posse, o companheiro
Babá, o parlamentar que
ficou conhecido como
“piqueteiro” já demonstrou
qual será o perfil deste
mandato político. Apoiando
os servidores do Ministério
Público da União em Greve,
os trabalhadores do
COMPERJ e centralmente na
corajosa greve dos garis no
último período, Babá fez o

que um socialista e
revolucionário tem a
obrigação de fazer: utilizar o
mandato e o parlamento para
dar voz e visibilidade às lutas
dos trabalhadores, do povo e
da juventude, denunciando a
burguesia e seus governos.
Os garis, embalados e
encorajados pela vitória do
ano passado, fizeram este
ano uma greve muito forte,
com adesão da grande

maioria da categoria. Babá
esteve pessoalmente, assim
como o conjunto do seu
gabinete e de sua corrente
politica, a CST/PSOL,
militando em todas as frentes
desta greve. Por conta desta
postura recebe
reconhecimento da categoria
que segue encaminhando
denúncias irregularidades e
abusos que a COMLURB e a
Prefeitura cometem contra

estes trabalhadores. A greve
acabou, mas as denúncias em
torno do famigerado “plano
de contingência” de Eduardo
Paes serão averiguadas uma
a uma.
É nesse contexto que o
PSOL e o mandato do
vereador do Babá são
oposição implacável aos
planos de ajuste de Dilma,
Pezão e Paes, buscando,
ainda, lutar pelo

desenvolvimento e
construção de um pólo
político e sindical, que
envolva as forças políticas da
esquerda socialista que se
opõem à falsa polarização
entre PT e PSDB, entre a nova
e a velha direita. Essa é a
tarefa colocada e certamente
em cada frente, o mandato
radical do vereador Babá
estará dando sua
contribuição e apoio.
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Os trabalhadores em educação
do Estado do Pará estão em greve
Silvia Leticia
Secretaria Geral do SINTEPP
DN da CST-PSOL eUNIDOS PRA LUTAR

Os trabalhadores em
educação do Pará estão em
greve desde o dia 25/03. É
uma greve pelo pagamento
do reajuste do Piso Salarial,
melhorias de condições de
trabalho nas escolas e
valorização profissional.
Mas, não somente isso.
É uma greve que enfrenta
de forma espetacular, com
o engajamento e adesão de
mais de 90% da categoria
em todo o estado, o ajuste
fiscal de Dilma (PT/PMDB)
e do governador Jatene
(PSDB), de retirada de
direitos, redução de
salários e péssimas
condições de nossas
escolas. É uma greve para
defender a educação
pública, com
infraestrutura adequada
para nossos alunos, sem
violência, por eleições
democráticas para direção
como mecanismo de
combater o assédio moral
patrocinado pela
Secretária de Educação
(SEDUC).
O ajuste fiscal de Dilma e
Jatene no Pará
O governo Dilma
cortou R$ 7 bilhões de

reais do orçamento da
educação. O governador
Jatene, além de não pagar
o valor do piso, ainda
limitou em 150 horas
nossa carga horária no
estado.
Para muitos
professores que
trabalhavam de 200 a
280h em regência há cerca
de 20 anos e recebiam em
seus vencimentos essa
jornada, está acontecendo,
de forma abrupta, uma
redução salarial de
aproximadamente R$ 2
mil reais. Um completo
absurdo!
Não somos contra a
redução da jornada de
trabalho, ao contrário
sempre lutamos por uma
jornada menor, com a
garantia de tempo de
planejamento e estudos
para professores e
especialistas em
educação. O que não
podemos aceitar é
redução salarial, ainda
mais quando nossas
perdas, assim como a do
conjunto do
funcionalismo estadual, já
ultrapassam 80%.
Se o governador Jatene
quer evitar a extrapolação
de aulas, então que faça
concurso público, que,

aliás, tem sido pauta de
nossas campanhas
A greve é forte em todas as regiões
salariais nos últimos 10
Os dados que nos chegam das diretorias regionais do Sindicato
anos, para contratar para o
(SINTEPP) é que na região sudeste, onde a subsede Marabá
quadro permanente novos
cumpre papel destacado, nos municípios de Santarém
educadores.
(Regional Oeste) e Altamira (Regional Xingu), a greve se
É inaceitável que com o
fortalece a cada dia.
limitador de 150h/aulas e a
Na região metropolitana (Belém-Ananindeua-Marituba) a
adesão é de mais de 95% da categoria, o que tem contagiado os
perda de turmas, nossos
trabalhadores desses municípios que enfrentam a mesma
alunos fiquem sem
política nas mãos dos prefeitos do PSDB/PMDB.
professores em sala de
Assim como na última greve, que durou 53 dias, estamos
aula e que para resolver
contando com o apoio massivo de pais e alunos que entendem
essa ausência, em vez do
que a defesa de uma educação pública de qualidade é uma
concurso, o governo tenha
tarefa de tod@s.
a intenção de contratar
temporários.
Não aceitaremos que a
educação vire moeda de
troca de voto nas eleições,
que nossa categoria seja
tratada como curral
eleitoral, nem que em
momentos de luta e
mobilização como
estamos vivendo agora,
por não terem
estabilidade funcional,
educador seja colocado
contra educador, porque o
governo sempre ameaça
de demissão, em
momentos de luta, os
temporários.
Essa é a experiência
que temos vivido em
Sindicalista Silvia Leticia em ato daos profissionais da educação
vários municípios por
todo o país. Essa é a
experiência que temos
Greve geral da educação pública!
vivido nos municípios do
Por conta do corte no orçamento da educação, governadores e
Pará.

Profissionais da Educação do Pará aprovam deflagração da greve
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prefeitos de todos os estados que já pagam o Piso tem alegado
não terem dinheiro para pagar o reajuste, a mesma desculpa
está sendo dada por governadores e prefeitos que ainda não
pagam. Por isso, a educação se mobiliza e sai à luta em nível
nacional.
Além dos educadores do Pará, também estão em greve os
trabalhadores da educação dos Estados de São Paulo, Santa
Catarina, Roraima e existem sinalizações de que podem parar
suas atividades, educadores dos estados do Acre, Mato Grosso
e Pernambuco.
A Direção da CNTE, em vez de convocar mobilizações de
apoio ao governo Dilma, maior responsável ao lado de
governadores e prefeitos pelo caos na educação pública, como
fez no último dia 13/03, deveria unificar a luta de nossa
categoria em nível nacional e convocar uma greve geral por
tempo indeterminado, exigindo que estados e municípios
cumpram a Lei do Piso, reajustem salários, melhorem as
condições de trabalho e valorizem nossa categoria e que o
governo Dilma destine 10% do PIB para educação pública Já.
É possível derrotar o ajuste do governo. A vitoriosa greve dos
educadores do Paraná foi uma demonstração, que se a luta
ocorre se pode vencer.

Sindical
Professores de SP em greve contra Alckmin!
Por emprego, condições de trabalho e salário!

Imensa
passeata dos
profissionais
da educação
em São Paulo

Maurício Santos
Comando de Greve Taboão da Serra

Sergio Brito
Diretor Estadual da
Apeoesp/ Unidos Pra Lutar

Desde o dia 13 de março
os professores de São Paulo
estão em greve para derrotar
os ataques que o governador
Geraldo Alckmin/PSDB está
aplicando na educação. No
início de 2015 o governador
fechou 3.500 salas de aula.
Isso fez aumentar ainda
mais a quantidade de alunos
por sala. Em todo o Estado
encontram-se turmas com
até 80 alunos. A diminuição
das salas também ocasionou
que vários professores
efetivos e categoria “F”
tivessem que pegar aulas em
2, 3 e até 4 escolas para
fechar sua carga horária.
Essa situação atingiu
também os coordenadores
pedagógicos que perderam o
cargo com a redução do
número de salas de aula.
Achando pouco, no final do
ano passado, o governador
demitiu 21 mil professores
temporários (categoria “O”),
colocando novamente em
vigor a lei da duzentena
(após 2 anos de contrato o
professor temporário fica
200 dias sem trabalhar,
medida do governo para não
caracterizar o vínculo
empregatício). A duzentena
estava suspensa por meio de
liminar desde a greve de
2013.

A greve continua. Geraldo
a culpa é sua!
Na Assembleia geral do
dia 27 de março, mais de 60
mil professores, na Av.
Paulista, aprovaram a
continuidade da greve por
tempo indeterminado, até
que o governador atenda as
reivindicações da categoria
em luta por ensino público de
qualidade, que passa pela
reabertura das salas de aula
fechadas; o
desmembramento das salas
super lotadas; fim da
“duzentena” ou “quarentena”;
aumento salarial de 75% para
obter equiparação com as
demais categorias com
formação de nível superior
do funcionalismo estadual;
implantação da jornada do
piso; transformação do bônus
em reajuste salarial; aumento
do vale-transporte e valerefeição.
Governo tenta
desmoralizar o movimento.
Já são mais de 172 mil
professores em greve, o que
significa 75% da categoria,
segundo os levantamentos
das subsedes da APEOESP. O
governo tenta esconder esse
número, o secretario de
educação falava de 2,5% de
adesão, o governador
Geraldo Alckmin declarou
que "não está tendo greve".
No dia 27.03 a polícia noticiou
que apenas 2 mil professores
estavam presentes na
assembleia, quando eram
mais de 60 mil fechando a
avenida Paulista, coração

financeiro do País.
O governador mantém
sua postura intransigente e
não apresentou nenhuma
proposta para os professores.
Lançou comunicados
ordenando aos diretores dar
faltas aos grevistas e
substituí-los por professores
eventuais, o que é ilegal. Essa
postura só mostra o
desespero do governo e que a
greve está bastante forte.
A greve cresce nas escolas e
ganha apoio da população
Na assembleia que
deflagrou a greve
compareceram em torno de
10 mil professores. Na
segunda participaram mais
de 30 mil professores que
seguiram em passeata na
chuva em plena Av. Paulista
até a Praça da República,
terminando o ato com 40 mil
professores. A terceira
assembleia iniciou com 60
mil professores, chegando a
mais de 70 mil ao final da
passeata. A imprensa, a
contragosto, está mostrando
que a greve se fortalece e tem
escolas 100% paralisadas.
Pais de Alunos
apoiam a luta
Muitas passeatas
envolvem além dos
professores, pais e alunos. A
comunidade vem apoiando a
luta justa dos professores. Em
muitas escolas alunos tem
protestado contra a
precariedade da educação
pública e ajudado nos
piquetes. Os pais não estão

mandando os alunos para as
escolas em demonstração de
apoio ao movimento.
Os comandos de greve
garantem a unidade do
movimento
Em várias regiões os
professores estão parando
espontaneamente e saindo
com os seus colegas a parar
outras escolas. Em Embu
Guaçu os docentes
começaram a organizar
comandos independentes do
sindicato e a parar as escolas.
Em todo o município já
existem muitas escolas 100%
paralisadas. Na região de
Taboão da Serra e Embu das
Artes o comando de greve da
Unidos Pra Lutar que
começou com 10 pessoas já
passa de 30. Em cada escola
vão se somando novos
grevistas ao comando. Em
Jacareí onde, por
responsabilidade da direção
sindical, os professores não
possuem tradição de greve,
tem ocorrido atos e passeatas
e conseguido a adesão de
mais professores à greve.
Unidade da categoria para
derrotar os planos de
ajuste de Dilma/Alckmin.
Contra o imobilismo da
burocracia governista da
Apeoesp
A presidente Dilma/PT e o
governado Alckmin/PSDB
comungam do mesmo
projeto de passar a conta da
corrupção e da crise
econômica para o bolso do
trabalhador. No início do ano

Dilma cortou verbas das
áreas sociais, aplicou um
tarifaço nas contas de
energia, água e aumento dos
combustíveis. Achando
pouco, Alckmin decretou
reajuste zero para o
funcionalismo. Nas
assembleias temos
presenciado o grito de “Fora
Bebel”. A direção majoritária
do sindicato é formada pelo
PT, PCdoB, que na figura da
presidente, Maria Izabel (PT),
tem traído todas as greves,
desrespeitando a vontade da
categoria ao fechar acordos
com o governo que vão
contra as necessidades dos
docentes. Os professores não
confiam na atual direção
sindical que ao invés de
organizar a luta contra o
plano econômico do
PT/PMDB/PSDB chama a
defender o governo corrupto
petista.
Nenhuma confiança
deve ser depositada nos
governos do PT/PMDB/PSDB,
nem na direção governista da
APEOESP, nós professores de
SP devemos acreditar em
nossas próprias forças,
ampliar os comandos de
greve por região, pedir o
apoio dos pais e alunos e
continuar a luta até a vitória.
Seguir o exemplo dos
professores do Paraná que
derrotaram o governo Beto
Richa, PSDB, na sua tentativa
de retirar direitos do
funcionalismo público e
deram um grande passo na
defesa da educação pública,
gratuita e de qualidade.
combate socialista 9

Mulheres
Construir a
unidade das
mulheres na luta
contra o ajuste de
Dilma - PT/PMDB
Natália Lucena e
Patrícia Nunes
CST/PSOL - MG

O dia 8 de março, Dia
Internacional da Mulher, foi
marcado por atos em
diversas cidades do país. Em
nossa opinião foram atos
bastante fracos e em sua
maioria dispersos, resultado
da política equivocada de
alguns setores desde a
construção até a realização
dos eventos.
Infelizmente, forças
governistas e até mesmo
alguns setores de esquerda
fizeram uma defesa cega do
governo Dilma. Neste
momento, que estamos
sofrendo um duro ataque
contra o nível de vida, a
saúde e educação pública, o
trabalho e o salário por parte
do governo do PT/PMDB, não
cabe a defesa de um governo
que a cada dia nos ataca mais
e onde as mulheres

trabalhadoras são as
principais vítimas. O tarifaço
aplicado pelo Governo Dilma
é o tipo de violência contra as
mulheres que deveria ter
sido levado para as ruas
nesse 8 de março. Portanto,
elas não se sentem
contempladas em atos que
não reflitam o ataque real que
sofrem dia a dia por parte do
governo e dos patrões.
Acreditamos que hoje a
nossa principal batalha é
contra o pior ataque já sofrido
pela classe trabalhadora e às
mulheres. Não se pode
defender o governo pelas leis
contra o feminicídio, se por
outro lado estão aplicando
mais e mais ajustes que
destroem diariamente a vida
das mulheres,
principalmente as mulheres
trabalhadoras.
Por isso, achamos que
não tem como defender o
governo Dilma e ser feminista
ao mesmo tempo. Fica claro

que sua escolha é ter Kátia
Abreu como aliada,
representante do latifúndio, e
não o povo trabalhador, e
especialmente as mulheres.
Portanto, não se trata de
ter uma mulher na
presidência: A luta das
mulheres não avançou, e
nem vai avançar enquanto
Dilma optar por cortar
verbas, como por exemplo,
nas áreas de combate à
violência contra a mulher,
sendo que as estatísticas
colocam o Brasil no 7º. lugar
no ranking de feminicidio.
Entendemos a
importância e a necessidade
de debater a fundo e lutar
contra a violência sofrida
pelas mulheres, entretanto,
alguns avanços como a Lei
Maria da Penha não irão
avançar se não houver
investimentos que
possibilitem sua
implementação de fato, já
que o governo que tem uma

mulher à frente, prioriza o
pagamento da dívida pública,
destinando 47% do PIB para
isso, fazendo cortes
estrondosos nos
investimentos públicos e,
sem dúvida, condenando
milhares de mulheres
trabalhadoras à miséria,
desemprego e até à própria
morte.
Achamos importante a
unidade da esquerda na
construção desses atos e na
luta cotidiana das mulheres.
No entanto, em algumas
cidades como Belém, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte e
Porto Alegre, a esquerda
cumpriu um papel de abafar
o tarifaço aplicado por Dilma
e seus Ministros, colocando
apenas o debate da violência
como o ponto central do 8 de
março.
Entendemos a
necessidade de uma
construção conjunta com os
setores da esquerda, porém

sem alianças com setores que
estão ao lado de um Governo
que retira direitos, corta
verbas das áreas de combate
à violência contra mulher,
saúde, educação, além de
impossibilitar o acesso a
direitos trabalhistas como
seguro desemprego.
Compreendemos que
não há possibilidades de
unidade com setores
governistas inseridos no
movimento feminista, não
podemos esquecer que elas
estão ao lado daqueles que
exploram dia a dia as
mulheres trabalhadoras. Não
há como ter conciliação com
quem não está ao lado
daquelas que são exploradas
todos os dias em seus postos
de trabalho. Estamos em
lados opostos, as governistas
na defesa fervorosa do
Governo Dilma, e nós, na
oposição de esquerda a
serviço da classe
trabalhadora.

PSOL protocola Projeto de Lei
pela regulamentação do aborto
Julia Bastos
CST-PSOL

“O presidente da Câmara
dos Deputados, Eduardo
Cunha (PMDB-RJ) disse que o
aborto só seria discutido na
Casa por cima do cadáver dele,
então quero dizer ao
presidente que hoje estou
protocolando um PL que cria
uma política pública de
garantia dos direitos sexuais e
reprodutivos das mulheres
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para que o Congresso não
continue passando por cima
do cadáver de muitas delas” –
Jean Wyllys.
O deputado federal Jean
Wyllys (PSOL/RJ) teve uma
importante iniciativa na luta
pelos direitos sexuais e
reprodutivos das brasileiras:
protocolou o PL 882/2015 que
possibilita a interrupção da
gravidez nas doze primeiras
semanas, tanto pelo SUS
quanto pela rede privada e
em situações de violência

sexual, de riscos à gestante
ou ao bebê, após as 12
primeiras semanas desde
que comprovados
clinicamente. O projeto
determina que o MEC inclua
no sistema educacional
tópicos de educação
reprodutiva (como métodos
contraceptivos, prevenção de
DST-HIV, abusos sexuais,
gravidez indesejada, a
aceitação e reconhecimento
da diversidade sexual) além
de prever que a mulher ao

optar pelo aborto receberá
informações acerca dos
métodos de interrupção da
gravidez, os serviços de
saúde para a gestação e parto
e seus direitos trabalhistas
vinculados à gravidez, por
exemplo.
Pela Vida das Mulheres!
Dos 193 países das Nações
Unidas, somente em 5 o
aborto é ilegal pois a
criminalização e as leis
restritivas não levam à

eliminação ou redução do
número de abortos
provocados: no Brasil entre
729 mil e 1 milhão de abortos
são realizados por ano
(Datasus). Ser a favor da
descriminalização do aborto
não significa defender o
aborto. São 200 mil mulheres
que morrem no País por
abortos clandestinos,
descriminalizar o aborto é
não ser hipócrita e garantir o
direito à vida dessas
mulheres.

Partido
Enfrentar o ajuste
de Dilma e dos
governadores.
Fora todos os
corruptos.
Lutar por nenhum
direito a menos!
Rosi Messias

Comício do PSOL no Rio de Janeiro, durante a última campanha eleitoral

Direção Nacional da CST-PSOL

Frente às duas falsas
alternativas - PT e PSDB - para
nosso povo, o PSOL convoca
atos em vários estados, em
contrapartida à nova direita,
representada pelo PT e
PCdoB, que hoje, junto com o
PMDB, são os responsáveis
pelo maior estelionato
eleitoral que já vimos, e à
velha direita (PSDB e DEM).
PT e PSDB têm acordo no
fundamental que é despejar
sob as costas dos
trabalhadores e do povo a
crise econômica e estão
enfiados até o pescoço na
corrupção da Petrobras.
Nosso partido não tem rabo
preso com as empreiteiras e
nem com o Lava Jato e para
ser uma verdadeira
alternativa de esquerda
frente à falência do PT e à
mudança do caráter de
classe desse partido, o PSOL
deve estar vinculado às lutas,
às greves e mobilizações que
sacodem esse país. Para os
atos alternativos convocados
pelo PSOL para abril, o
Partido faz um chamado
especial aos companheiros
do PSTU e PCB, aos
companheiros do MTST, da
Conlutas, da Intersindical, do
Andes e demais entidades
sindicais, estudantis e dos
movimentos sociais para
construir uma frente de luta
chamando os trabalhadores,
o povo e a juventude à
unidade da verdadeira
esquerda, para enfrentar o
ajuste econômico da nova e
da velha direita, para
enfrentar Dilma, o PT, PCdoB,

PMDB, e também PSDB, DEM,
PPS.
Qual o eixo da esquerda:
lutar pela reforma política
ou enfrentar o ajuste do
governo Dilma e dos
tucanos?
Em 2013 foi lançado a
Coalizão pela Reforma
Política Democráticas e
Eleições Limpas, assinada
por várias entidades, entre as
quais a CUT, CTB, UNE, CNBB,
OAB, etc. Entre as principais
propostas está a proibição do
financiamento de empresas
nas campanhas eleitorais,
medida que sem dúvida
achamos fundamental.
Entretanto, é necessário
pontuarmos que apresentar
a “Reforma Política” foi uma
das saídas que Dilma propôs
como tentativa de frear as
mobilizações em meio às
jornadas de junho, uma
constituinte exclusiva para a
Reforma Política. Este tem
sido um dos centros, diante
da brutal crise do país, de
vários setores de esquerda,
inclusive de correntes do
campo da esquerda do PSOL
e de importantes dirigentes,
como Marcelo Freixo e Chico
Alencar.
Queremos dialogar com
esses companheiros, pois
avaliamos ser um erro ter
como centro a Reforma
Política, pois dilui o eixo
central que é a luta contra o
brutal ajuste do Governo
Dilma, que é o verdadeiro
motor mobilizador contra o
qual se espalham greves e

mobilizações pelo país afora,
com milhões de
trabalhadores, setores
populares e da classe média
repudiando Dilma e o PT. A
grave crise que vivemos
nesse país é que, diante da
crise econômica criada pelos
capitalistas, a saída do
governo é aplicar um plano
de austeridade centrado na
retirada de direitos e no
ataque às conquistas
históricas dos trabalhadores
e do povo, para que os
banqueiros, os empreiteiros,
as grandes multinacionais
sigam lucrando, para que em
contrapartida sigam
financiando suas
campanhas. O PSOL e seus
dirigentes devem apoiar e
impulsionar para que as
mobilizações sejam
direcionadas para derrotar o
plano de ajuste do governo.
Além disso, não podemos
nos confundir com os nossos
algozes e nem com entidades
que hoje são rodas auxiliares
do governo, como a CUT e a
UNE, não podemos estar ao
lado do PT e nem do PCdoB.
Não se pode combater a
velha direita (PSDB, DEM,
PMDB, etc.) se aliando ou
defendendo a nova direita
(PT, PCdoB).
Somos a favor de uma
verdadeira Reforma Política,
que não poderá ser levada à
cabo por este Congresso
conservador e só poderá ser
conquistada com muita luta
e que garanta também a
convocação de uma
Constituinte Livre e

Soberana que refunde a
República à serviço e
controlada pelo povo
trabalhador, que reordene a
política e a economia de
nosso país, e que comece
pela suspensão imediata do
pagamento da dívida
pública, aliado a uma
auditoria livre e soberana.
Romper o cordão
umbilical e colocar o PSOL,
juntamente com outros
partidos e movimentos de
esquerda antigovernistas,
como opções claramente de
repúdio total tanto ao
governo Dilma, ao PT e às
suas medidas, como aos
tucanos e à essa leva neo
conservadora que se
expressa centralmente pelas
redes, é a tarefa central e
mais determinante do nosso
jovem partido.
Daciolo não cabe no PSOL
A executiva Nacional
acaA executiva Nacional
acaba de votar o afastamento
do deputado federal Daciolo
do PSOL e enviá-lo para a
Comissão de Ética, que
caberá indicar sua expulsão
do partido a ser decidido pelo
Diretório Nacional, que se
reunirá nos dias 16 e 17 de
Maio de 2015. Soma-se a esta
decisão a da Executiva
Estadual do PSOL do RJ e a
da maioria dos
parlamentares, que
defendem a expulsão do
parlamentar.
O deputado Daciolo, que
hoje defende os suspeitos do
assassinato do Amarildo, que

pousa ao lado do reacionário
Bolsonaro, que defende a
cúpula das forças armadas e
que quer acabar com o
caráter laico do Estado, não é
o mesmo Daciolo que em
2011 esteve à frente da
heroica luta dos bombeiros
do RJ.
Tornou-se um deputado
igual a tantos outros. Passou a
defender interesses da casta
militar, do corporativismo,
posando ao lado dos oficiais
de alta patente que até outro
dia enfrentava. Passou a
defender opressores
fardados a mando do Estado,
como os acusados de
assassinar Amarildo. Neste
caso, Daciolo se coloca na
mesma posição de Sergio
Cabral, a quem parecia fazer
brava oposição até tempos
atrás. Quando vier a
repressão policial em cima
dos trabalhadores e da
juventude em luta, de que
lado ele estará? Pelo visto não
será do nosso. Daciolo não
cabe no PSOL e assinamos
embaixo da decisão da
Executiva Nacional pelo seu
afastamento e sua expulsão é
necessária ao partido.
De todo o modo, a
insatisfação entre os praças
há de seguir. A luta de classes
penetra e penetrará ainda
mais para romper as
ideologias reacionárias
instituídas nas corporações
militares do nosso país. Uma
ruptura em favor da classe
trabalhadora virá. Essa é a
aposta e a política dos
revolucionários!
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Debate
Tarefas da esquerda revolucionária:
Um debate com os companheiros do PSTU

Passeata dos
metalúrgicos
da Volks que
protagonizaram
vitoriosa greve,
a despeito da
burocracia
sindical

Michel Tunes e Diego Silva
Coordenação da CST-PSOL

No dia 18/03, a direção do
PSTU publicou declaração
chamando PSOL, PCB, MTST
a romper a falsa polarização
em curso no país e “Construir
a Greve Geral: formar um
bloco dos trabalhadores
contra o governo, os patrões e
a direita” (pstu.org.br).
Concordamos sobre a
necessidade de construir
essa alternativa e
entendemos que essa
unidade deve hierarquizar o
combate ao governo Dilma,
seu ajuste fiscal e suas
medidas corruptas, que nada
o diferenciam dos governos
tucanos. Por isso, batalhamos
no PSOL pelos atos da
esquerda anticapitalista
como o que ocorrerá no Rio
de Janeiro. Essa tarefa é
urgente. A Revolta Popular de
junho de 2013, a Jornada
Grevista de 2014 e as últimas
eleições fortaleceram o
espaço para as lutas. O PT e o
“Lulismo” não mais possuem
hegemonia nas ruas e foram
rechaçados nas urnas dos
centros operários. Trata-se do
declínio da velha direção que
sustentava o regime burguês
e era um obstáculo para o
12 combate socialista

avanço dos revolucionários,
abrindo mais espaço para a
esquerda. Logicamente, há
uma disputa entre o velho
cadáver apodrecido, velhas
variantes burguesas e
inúmeros embriões de uma
nova direção. Por isso,
existem debates, sobretudo
após o 15 de março. No dia
27/03, Valério Arcary,
dirigente do PSTU, publicou
artigo intitulado “Março de
2015 não foi uma
continuidade de junho de
2013”, onde cita a CST, e
polemiza de forma
desrespeitosa com nossa
visão. Desejamos aprofundar
alguns desses debates com
os camaradas do PSTU, uma
organização que reivindica o
legado da IV internacional e
da corrente trotskista
encabeçada por Nahuel
Moreno. Nosso intuito é ver
se podemos somar forças nas
batalhas atuais, mantendo de
pé o trotskismo ortodoxo da
velha LIT-QI dos anos 80. Na
atual conjuntura está
faltando um polo de
Oposição de Esquerda que
combata Dilma, Lula, o PT e
suas lideranças, pois eles são
os principais inimigos do
povo já que comandam o
governo central e as maiores

entidades do movimento de
massas. A maioria da
militância do PSOL tem
acordo com a formação deste
polo!
Uma oposição de esquerda
intransigente não se
constrói com a política de
Valério Arcary e a linha
editorial do Blog
Convergência
No dia 17/03, Valério
Arcary publicou no Blog
Convergência, site
impulsionado por
intelectuais do PSTU, um
texto sobre o dia 15 com a
seguinte politica: “Enquanto a
situação não mudar, não
devemos ceder um milímetro
à pressão governista.
Manteremos nosso
posicionamento: CUT, MST,
UNE, Consulta Popular,
rompam com o governo,
unamo-nos em defesa das
reivindicações dos
trabalhadores e da juventude.
Nenhuma legitimação do
governo”. Caso a situação
mude e o impeachment seja
real, propõe uma unidade de
ação de toda esquerda contra
essa medida. (Três
perguntas e três respostas
breves sobre um domingo

triste). Linhas semelhantes
enchem o blog Convergência,
numa verdadeira corrente de
opinião, revelando uma
pressão petista afetando os
intelectuais do PSTU. No
referido texto, não há um
chamado a enfrentar o
governo Dilma e o PT. E isso
também ocorre em outro
artigo de Arcary escrito no
dia 13/03: “hora de sangue
frio: sobre a possibilidade
de um golpe ou não no
Brasil”, onde não se combate
o governo burguês de Dilma.
Nesse sentido, temos
acordo com Zé Maria, no
texto “Impeachment não é
solução”, também escrito
antes do dia 15, quando
afirma: “Nós precisamos sim
fortalecer a luta contra o
governo Dilma, organizar
manifestações de nossa classe
cada vez mais fortes contra
este governo. E no
desenvolvimento dessas lutas
vamos construir uma
alternativa de governo para o
país que de fato seja um
governo dos trabalhadores”
(PSTU.org). Apesar de ser um
teórico do PSTU e conhecer a
obra de Moreno, a linha de
Arcary prepara a militância
para integrar um “campo”

colado ao PT, camuflada de
unidade de ação antiimpeachment. Por isso,
relaxa a artilharia antipetista, pela esquerda, e se
concentra em fazer
propaganda contra a “direita”.
Um acirramento da falsa
polarização entre PT e PSDB
pode levar os defensores
dessa linha a uma postura de
sustentação do governo
Dilma, de fora. Uma espécie
de setor que na prática, com
ressalvas e críticas,
entenderia o PT como um
mal menor.
Não deixar as iniciativas
contra o governo Dilma nas
mãos dos tucanos
A necessidade da
Oposição de Esquerda pode
ser vista pelo que nos diz
Cacau, dirigente da CSPCONLUTAS e do PSTU em
recente matéria intitulada
Manifestações do dia 15
questionaram nas ruas o
governo Dilma: “Há um
descontentamento geral com o
governo Dilma (...) Também
dentro das fábricas, dos
canteiros de obra, nas escolas,
repartições publicas, bancos,
nos locais de trabalho, a
desaprovação e o
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desapontamento com o
governo é muito grande”
(www.cspconlutas.org).
Por esse motivo,
entendemos que a nota da
direção do PSTU precisa de
um ajuste, pois não dá uma
definição clara sobre o PT.
Esse partido passou a ser um
representante da nova direita
no país, hoje já não é mais de
esquerda, se converteu à
ordem, tragado pelo Estado
Burguês. Esta armação é
essencial para colocar de pé
uma alternativa. Por meio
dela o PSTU poderia corrigir
algo que em nosso
entendimento debilitou a
construção de um polo de
esquerda: a baixa
intensidade com que
denunciou até aqui o
governo conservador da
Dilma. Algo absolutamente
contraditório com a ruptura
politica e sindical que
ganhou fôlego com a luta de
Jirau em 2011, dos Servidores
em 2012 e explodiu em 2013.
Demos inúmeros exemplos
ao longo do ultimo período.
Mais recentemente podemos
falar da luta da Volks no ABC
e da GM em SJC, ambas em
São Paulo. Nestas duas
regiões operárias o eixo dos
sindicalistas do PSTU, tanto
como oposição (ABC) quanto
como direção (SJC) foi
“Dilma, proíba as
demissões”. Uma politica
que se choca com a ruptura
que a classe operária está

fazendo com o PT, e só serve
para gerar ilusões de que
seria possível Dilma intervir
em favor dos trabalhadores.
Construir um polo sindical
classista e revolucionário
As greves da classe
trabalhadora são
impulsionadas por uma
vanguarda antiburocrática,
inexperiente, que não tem
como referência o PT ou as
direções pelegas. Temos que
apostar nesses ativistas e nas
rebeliões de base para que os
trabalhadores decidam os
rumos do movimento e de
nossas entidades, forjando
novas lideranças. Nesse
processo, as táticas de
exigência e denúncia das
direções governistas e
burocráticas são essenciais,
em particular a tática de
unidade-enfrentamento
conforme Moreno nos
ensinou. Tudo isso é
importante para evitar novos
erros. Dizemos isso porque
nos parece que os
companheiros da CSPCONLUTAS não tiraram
conclusões da etapa anterior.
Em particular da derrota da
greve do Metro de São Paulo,
pelo que escreveram na tese
do setor Majoritário do
Sindicato dos Metroviários.
Na tese, afirmam que a
repressão foi o principal
responsável pela derrota da
greve e que o recuo do
movimento se deu “no

momento das demissões, pois
a maioria dos trabalhadores
em assembleia avaliou que
não tinha condições de
continuar”
(metroviarios.org.br). Em
nosso entendimento a
derrota na greve do Metro de
SP, integrou um erro por
parte da direção do PSTU e
da CSP-CONLUTAS. A greve
tinha 80% de apoio da
população e praticamente
100% de adesão na base. Para
encerrar a greve dois
argumentos foram utilizados
pela direção majoritária do
Sindicato: que estávamos
frente a um inimigo forte
(Alckmin) e que as centrais
sindicais estariam unificadas
para defender os demitidos.
Para piorar, pediram a
“mediação” da Dilma e da
própria FIFA. Ou seja, se
combinou uma armação
errada sobre o governo do PT,
com uma analise equivocada
acerca da força dos governos
e uma política de unidade
sem diferenciação com as
centrais sindicais pelegas. E
nos parece que a razão desse
erro estava vinculada a
preservação de espaços
sindicais e a estratégia de
legalização da CSPCONLUTAS. Ocorreu uma
pressão do aparato sindical,
algo que a dispersão do
movimento sindical de
esquerda após a ruptura do
CONCLAT, acentuou.
Aprofundou-se nas correntes

classistas, os desvios,
pequenos privilégios, o
surgimento de burocracias
sindicais de esquerda e
aumentaram as pressões das
direções das Centrais
visando cooptar a esquerda
com espaço de poder e
prestigio. De outro modo,
como entenderíamos a
defesa que o PSTU fez do
acordo tri-anual nos SPF's
cujas consequências
amordaçam a categoria até
hoje?
Eduardo Almeida,
dirigente do PSTU, faz uma
avaliação dos sindicatos e o
PSTU nos seguintes termos:
"Nosso peso sindical poderia
ser uma alavanca para a
influência política de massas.
Poderia ser. Mas na realidade,
hoje se transforma num
elemento contrário. Não é uma
alavanca para frente, e sim um
peso para trás...” (Marxismo
Vivo, Edição nº04,
disponível em
www.litci.org).
Unidade nas ruas,
preparando uma frente de
Esquerda e dos
Trabalhadores
A unidade na luta deve
pavimentar o caminho para
superação da pulverização
da esquerda no terreno
político e eleitoral. Não
podemos repetir a divisão
em várias candidaturas
como nas eleições de 2014. A
experiência da frente de

esquerda de 2006, com todos
os seus erros, indica que isso
é possível. A positiva
experiência da FIT na
Argentina, demonstra que
isso é desejável e que
podemos manter
divergências ao mesmo
tempo em que tentamos
construir um bloco.
Batalhamos por essa linha no
PSOL. Porém, o PSTU tem
uma grande
responsabilidade, pois tem
optado por não compor a
frente nacional ao mesmo
tempo em que fecha frentes
estaduais amplas com o
PSOL, como foi o caso das
coligações em Belém com
Edmilson e o PCdoB e em São
Paulo. Ou quando não
aceitaram ser vice de
Luciana Genro, enquanto
estavam coligados com o
PSOL no RS. Obviamente, o
melhor seria ter o PSTU
como aliado para disputar
contra a coligação com o
PCdoB no Pará, por Safatle
em SP e por um programa de
ruptura radical em nível
nacional tanto com Plinio
quanto com Luciana.
Defendemos uma frente de
Esquerda e dos
Trabalhadores, de norte a sul,
para enfrentar o ajuste de
Dilma/Levy e se apresentar
como alternativa política, nas
lutas e nas eleições,
combatendo a falsa oposição
de direita e outras variantes
burguesas.

Greve dos
garis de
2014 foi
um dos
grandes
exemplos
de rebelião
contra a
burocracia.
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Internacional

Por que a
queda no
preço do
petróleo?
José Castillo
Correspondência Internacional Nº 36

O preço do petróleo
caiu de 107 dólares o barril
em junho para menos de
50 dólares no fim do ano.
Ainda que muitos portavozes do imperialismo
afirmem que "terá um
efeito de reativação", na
verdade, essa queda é um
anuncio de novos
episódios do
aprofundamento da crise
econômica mundial.
Ao final de 2014, a
Opep decidiu não cortar
sua produção de petróleo.
Isto significou, deixar que
o valor do barril, que já
vinha em baixa,
continuasse caindo. O
resultado foi imediato: a
derrubada dos preços do
petróleo abaixo dos 50
dólares em poucos dias. O
Conselho de Cooperação
do Golfo Pérsico, que
inclui a Arábia Saudita,
Kuwait, Quatar e os
Emirados Árabes,
assumiu a liderança e
impôs a decisão contra a
vontade do Irã e
Venezuela, que
apostavam em acordar
uma baixa da produção e,
assim, sustentar o valor do
petróleo bruto, tendendo
a levá-lo de novo para100
dólares o barril.
É que Arábia Saudita e
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seus sócios no Golfo
Pérsico, tradicionais
aliados do imperialismo
ianque, têm condições de
manter por um tempo os
preços baixos. Podem
produzir petróleo com
custos baixíssimos - um
barril lhes custa menos de
10 dólares -, além de
contar com enormes
reservas para financiar
seus estados. Enquanto
Venezuela e Irã participantes da Opep - e
Rússia, por fora,
dependem de suas rendas
petroleiras dia-a-dia para
não quebrar.
Os motivos da queda
Imediatamente se
abriram distintas
interpretações. Alguns
analistas afirmam que o
problema é um "excesso
de oferta". Isto se deveria
ao fato de que os Estados
Unidos se transformaram
em um novo grande
produtor, especialmente a
partir do uso intensivo de
petróleo extraído por
fracking (processo de
extração de petróleo em
fissuras já existentes por
sondas de alta pressão).
Juntamente com uma
"menor demanda
mundial" pela recessão
europeia, a estagnação
japonesa e, sobretudo, a
desaceleração da China,

todos grandes
consumidores de
petróleo. Mas, estas
leituras são, no mínimo,
unilaterais: nem a
produção, nem a
demanda mundial de
petróleo se modificaram
substancialmente nos
últimos três anos (dados
BP World Statistical
Review, junho 2014). Além
disso, seríamos ingênuos
se aceitássemos que o
preço de um produto tão
estratégico como o
petróleo se define pelo
"jogo da oferta e da
procura".
Outras interpretações
chegam a dizer que se
trata de uma disputa entre
a Arábia Saudita e seus
sócios do Golfo contra as
empresas ianques que
extraem petróleo por
fracking. Dessa forma,
como este último só é
rentável com preços
elevados, ao baixar seu
valor, os países do Golfo
estariam buscando
"quebrar" as empresas
norte-americanas para
evitar a concorrência no
mercado. Esta análise não
nos parece correta. Os
avanços tecnológicos de
extração via fracking já
baixou seu custo de 70 a
57 dólares o barril (The
Economist, 14/2014). Por
outro lado, não se observa

nenhum conflito entre o
governo dos Estados
Unidos e os países do
Golfo para respaldar essa
interpretação.
Para nós, o
determinante é o acordo
entre o imperialismo
norte-americano e a
Arábia Saudita. Tem como
objetivo fortalecer os
países imperialistas e seus
grandes sócios frente a
uma crise mundial que
não se encerra,
centralmente para
aqueles países que são os
principais importadores
de petróleo, começando
pelo próprio Estados
Unidos e seguindo com a
União Europeia, Japão e
China. Os prejudicados,
como sempre, são as
semicolônias ou países
oprimidos pelo
imperialismo,
centralmente os que
dependem das
exportações de petróleo,
como Rússia, Venezuela,
Brasil, Irã, México, Argélia,
Nigéria ou Equador. Não
se trata de nada diferente
da estratégia de sempre
para tratar de combater a
crise capitalista: seguir
superexplorando as
nações oprimidas. A baixa
do preço do petróleo está,
então, dentro do conjunto
de medidas com as quais
o imperialismo segue

tentando fazer com que a
crise seja paga pelos
trabalhadores e os povos
subjugados.
O efeito final:
recuperação ou nova
agudização da crise?
Mas o imperialismo
ianque está imerso em
uma enorme crise
política, econômica e
militar, e, portanto, os
resultados ainda não
estão claros. Os grandes
porta-vozes do
establishment econômico
mundial saíram
rapidamente a
"propagandear" os
benefícios de
recuperação que teria a
baixa do preço bruto do
petróleo. Assim, os norteamericanos poupariam 1
bilhão de dólares por cada
centavo de baixa do barril,
que influenciaria
massivamente ao
consumo (segundo
Moody's Analytical,
citado por Reuters e EFE,
12/12/14). Mas, de fato,
salvo os Estados Unidos,
em nenhum outro país
houve uma queda
substancial do preço da
gasolina.
E, além disso,
contraditoriamente nos
Estados Unidos, começam
a aparecer as
consequências negativas

Internacional
sobre a enorme indústria
energética (que inclui
petróleo e gás tradicional,
extração alternativa fracking -, mas também as
fornecedoras que
dependem delas). Assim o
Wall Street Journal
(11/2/15) intitula: "as
petroleiras dos Estados
Unidos se ajustam para
subsistir com um barril a
50 dólares", assinalando
que vinte companhias
reduziram seus custos em
mais de 25 bilhões de
dólares. As empresas de
serviços de petróleo
também sofreram
reduções: a gigantesca
Halliburton anunciou
cortes entre 5000 e 6500
postos de trabalho
(Houston Business
Journal, 15/2/15).
Fora dos Estados
Unidos, as consequências
da baixa do preço bruto
do petróleo não são
menores. British

Petroleum anunciou que
cortará 1 bilhão de dólares
de gastos em 2015, com
perda de milhares de
postos de trabalho. Os
efeitos sobre a Rússia são
devastadores: o rublo
perdeu metade de seu
valor desde meados de
2014 (a maior queda
desde a crise de 2008), já
que o petróleo significa
60% da renda do país. A
desvalorização das
moedas é geral: também
caíram o naira nigeriano, o
ringgit malaio, que sofreu
a maior baixa desde a
crise de 2008, o dólar
canadense e o real
brasileiro (Financial
Times 2/2/14).
Com a queda do preço
do petróleo bruto, o
investimento global será
de menos 316 bilhões de
dólares (apenas entre os
membros da Opep). De
conjunto, o número total
de empregos que já estão

perdidos no mundo
superou os 100 mil, ao
diminuir a atividades dos
pólos petroleiros na
Escócia, Austrália e Brasil,
segundo Swift Worldwide
Resources, uma
multinacional de
recrutamento de pessoal
(Bloomberg, citado
emIeco 15/2/15). Portanto,
ficam muitas dúvidas de
que o efeito global da
baixa do preço do
petróleo bruto seja de um
"crescimento" da
economia mundial. O
próprio FMI prefere ser
cauteloso e anuncia que o
efeito de reativação
alcançará apenas 0,5% do
PIB em escala mundial. E
ainda assim é uma
dúvida.
Conclusão: segue a crise
capitalista mundial
O componente
especulativo no preço do
petróleo não é algo novo.

De fato, nos últimos 40
anos ocorreram altas e
baixas violentíssimas.
Desde a grande alta do
petróleo bruto em 1979,
houve dez quedas
bruscas de mais de 30%.
Que depois foram
seguidas por aumentos
impressionantes. Apenas
para citar um exemplo
recente: o barril estava a 9
dólares em 1998, chegou a
145 dólares em 2008, e
agora caiu até os 45.
O marco é que estamos
em meio a uma crise
crônica da economia
mundial, da qual o
imperialismo tenta mais
uma vez sair através de
planos de ajustes,
combinado com resgates
de bancos e
transnacionais. Mas, estas
políticas de fome e
miséria geram, como
contrapartida, mais lutas
operárias e populares, e
ao não conseguirem se

impor, terminam
fracassando pela
resistência dos
trabalhadores. Por isso, a
tentativa de "buscar
atalhos" e gerar maiores
ganhos especulativas a
curto prazo – assim como
hoje com a baixa do preço
do petróleo, ou como
ocorreu outras vezes, e
não está descartado que
volte a acontecer no
futuro, com altas
astronômicas. O petróleo,
então, por mais
estratégico que seja como
insumo, não é "a causa"
das alterações da
economia mundial. É, sim,
uma manifestação de
como o imperialismo
busca descarregar os
efeitos da crise sobre as
costas dos povos. Se
conseguirá ou não,
dependerá dos capítulos
presentes e futuros das
lutas da classe
trabalhadora.

Obama e o rei saudita Midlle selam acordo para favorecer o imperialismo norte-americano e a Arábia Saudita.

combate socialista 15

Juventude

Ocupar
as ruas
para
barrar os
cortes na
educação!
Camila Leite
CST/PSOL e Juventude Vamos à Luta

O projeto de educação do
PT para o ensino superior, de
expansão sem qualidade,
maquiada de
democratização, e do acesso
e expansão das vagas do
ensino privado através da
transferência de recursos
públicos para os tubarões do
ensino, está falido.
De fato, esse projeto é a
tentativa de privatizar e
precarizar as universidades
públicas e sustentar com
dinheiro público os
megaempresários da
educação que oferecem aos
estudantes das particulares
um ensino de péssima
qualidade com altas
mensalidades e
endividamento dos jovens e
suas famílias.
Dilma II não titubeou em
cortar da educação 7 bilhões
de reais e o tal lema da “Pátria
educadora” é uma balela.
Vale lembrar que esse
mesmo governo destina aos
banqueiros, através da dívida
pública, mais de 2 bilhões de
reais por dia!
Nas universidades
federais, estudantes,
professores, servidores
técnico-administrativos e
trabalhadores terceirizados
já sentem na pele esses
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cortes. O cenário de norte a
sul do país é de bolsas
cortadas, ônibus para
congressos estudantis
negados, filas enormes nos
bandejões, conta de água e
luz sem pagar, obras
atrasadas e paralisadas.
Além disso, governadores
como Alckmin (PSDB) e
Pezão (PMDB) seguem a
cartilha de Dilma. Pezão
cortou 547 milhões na
educação, precarizando
ainda mais as universidades
estaduais (UERJ, UENF e
UEZO) e escolas, onde os
estudantes reclamam da
falta d'água, merenda,
professores, climatização e
passe-livre. Esse é só o
começo dos reflexos dos
cortes e se depender de
Dilma, dos governadores e
prefeitos, a tendência é
piorar.
26M foi o primeiro passo
da luta unificada da
educação!
No país inteiro ocorreram
importantes manifestações
do 26M - Dia Nacional de
Luta da Educação. As
manifestações unificadas de
universitários, secundaristas,
professores da rede federal e
estadual, servidores técnicoadministrativos deram o
recado: não aceitamos um
centavo a menos na
educação! No Rio, o ato com

Ato do 26M em defesa da educação, em Porto Alegre

mais de 1000 pessoas, teve a
massiva participação de
secundaristas da rede
federal e estadual. Em Porto
Alegre, cerca de 2.000 foram
às ruas e 22 grêmios
participaram da
manifestação. No Pará, o ato
teve a participação dos
professores da rede estadual
em greve que enfrentam o
governo Jatene (PSDB), dos
estudantes secundaristas, de
alunos da UNAMA que estão
em luta contra os cortes no
FIES e de discentes da UFPA
que há um mês já haviam
escrachado Cid Gomes
(PROS), ex-Ministro da
Educação, em sua visita à
universidade. Na PUC-MG, os
estudantes se manifestaram
contra o aumento das
mensalidades. Em SP, ainda
que tenham tido importantes
mobilizações nas
universidades, não houve
um ato unificado para somar
as lutas dos professores da
rede estadual e da UNIFESP
em greve.
Derrotar as direções que
querem frear as lutas!
Na contramão da
indignação da juventude
com o governo Dilma, a
direção majoritária da UNE
(UJS/PCdoB/PT) segue
optando por blindar o
governo e frear as
mobilizações. Enquanto a

Oposição de Esquerda da
UNE e a ANEL preparavam
na base o 26M, no dia 24/03, a
direção majoritária da UNE
reunia, a portas fechadas,
com o ministro Miguel
Rossetto, um dos grandes
operadores de “amaciar” os
movimentos para passar o
ajuste fiscal do governo.
Mas, na base essa política
está sendo derrotada. Na
UFMG, o último CEB aprovou
repúdio ao ajuste fiscal de
Dilma/Levy, com a base
impondo uma derrota ao
DCE em todas as votações.
Na UFF, em uma assembleia
lotada, os estudantes
decidiram repudiar os cortes
de verbas de Dilma e
votaram paralisar junto com
os professores e técnicoadministrativos nos dias 7 e 8
de abril.
É preciso unificar todos
os estudantes e setores que
queiram derrotar os cortes
do governo! A juventude do
PT e PCdoB fazem parte do
governo de direita da Dilma e
sempre atuaram no
movimento estudantil para
frear as lutas! Não à toa, não
participaram do 26M, e
dizem que a tarefa do
movimento é ter unidade
para defender o governo, que
tem na base aliada o PP do
Bolsonaro e o PMDB de
Eduardo Cunha, contra uma
suposta onda conservadora!

Eles estão desesperados,
pois sabem que fica cada vez
mais difícil defender o
governo que aplica um ajuste
de dar inveja aos tucanos.
Além disso, a vitória do DCE
da UNIRIO com a conquista
da abertura do bandejão,
depois de dois anos de
gestão aliada do governo, da
reitoria, da UJS e da Kizomba,
demonstra que só uma
direção verdadeiramente
independente e democrática
pode batalhar por conquistas
estudantis.
Construir a greve geral
unificada da educação!
Queremos educação
pública, gratuita e de
qualidade para todas e todos!
Para isso, é necessário
construir uma greve geral
nas universidades que
derrote os cortes de verbas
do governo Dilma na
educação, que tire o dinheiro
dos banqueiros para ampliar
a verba do Plano Nacional de
Assistência Estudantil,
estatizar as universidades
privadas em crise e anistiar
os estudantes inadimplentes!
É preciso unificar as lutas dos
estudantes com os técnicoadministrativos, professores
e terceirizados para derrotar
os cortes de Dilma e
governadores da educação!
Esse é o caminho para
termos vitórias!

