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Ato em São Paulo apontou que é possível unir forças por uma alternativa que  enfrente o governo e a velha direita

para derrotar Dilma e o pacote do PT, PSDB e PMDB
ALTERNATIVA DE ESQUERDA
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A crise geral do país se 
aprofunda. Na definição de 
um porta-voz do 
imperialismo, o Financial 
Times, estamos diante de um 
governo que parece um 
paciente em “estado 
terminal”.

A única vantagem de 
Dilma é que a maior parte da 
burguesia acha arriscado a 
sucessão antes de 2018. 
Barganhando com esse medo, 
Dilma utiliza o toma lá dá cá, 
dividido cargos, dinheiro e 
poder para tentar amenizar a 
crise política. Negocia com 
Renan, Cunha, Temer, 
deputados e senadores, o 
loteamento de Ministérios 
para o PMDB. O que resultou 
na entrega da Saúde para um 
representante do setor 
privado e aliado de Cunha. 
Essa nova guinada 
conservadora possui um 
paralelo no “pacotaço” que 
corta verbas das áreas sociais, 
adia acordos com os 
servidores federais, suspende 
concursos e aumenta 
impostos. Além de anunciar 
uma contrarreforma para 
privatizar a previdência 
pública. Ao mesmo tempo, o 
governo tenta aprofundar o 
desmonte e privatização da 
Petrobras e dos Correios. 
Nada diferente do que faria o 
PSDB. Não por acaso o 
prefeito petista de São Paulo, 
Fernando Haddad, e uma das 
grandes lideranças tucanas, o 
FHC, realizaram um recente 
encontro visando conversar 

sobre um “acordão” 
neoliberal para salvar o 
regime político burguês.

Porem, esse arranjo 
precário não salva o Planalto. 
Dilma quase não tem forças e 
seu Vice-presidente já não é 
um aliado. O debate sobre a 
candidatura própria do 
PMDB continua. Lula é 
encurralado pela operação 
Lava-Jato, podendo até ser 
ouvido pela Polícia Federal. 
Outro tesoureiro do PT acaba 
de ser condenado pela justiça 
e há novas revelações contra 
os principais políticos da 
república. E o mais 
importante é que os 
trabalhadores e o povo não 
vão aceitar passivamente o 
ajuste fiscal “grego” que eles 
querem impor. Ao contrário, o 
ajuste é questionado por 
greves como a dos correios.

E as mobilizações 
continuam ocorrendo, pois a 
vida dos trabalhadores está 
cada dia mais difícil. Nos 
últimos 12 meses o país 
perdeu cerca de 1 milhão de 
postos de trabalho e, de 
acordo com a OCDE, o país 
enfrentará retração 
econômica nos próximos 2 
anos, o que vai ampliar o 
desemprego.  A inflação tende 
a subir mais após a gigantesca 
desvalorização do real, 
reduzindo o poder de compra 
do povo. E a dívida externa e 
interna destina quase metade 
do orçamento aos banqueiros, 
prejudicando educação, 
saúde, previdência.

Nossa saída é fortalecer a 
greve dos correios, unificar as 
campanhas salariais dos 
bancários, petroleiros, 
metalúrgicos e químicos, 
realizando uma plenária 
nacional das Federações, 
Confederações e sindicatos 
dessas categorias visando 
uma greve geral para derrotar 
o pacote de Dilma e impor um 
programa econômico 
alternativo: começando por 
suspender o pagamento da 
dívida, destinando esses 
recursos para as áreas sociais, 
o atendimento dos grevistas e 
demais reivindicações dos 
trabalhadores e do povo.

Editorial
Unificar as lutas para barrar os ataques 
conservadores do governo Dilma/Temer
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A marcha nacional de 
trabalhadores e trabalhadoras 
foi vitoriosa. Organizada 
pela CSP/Conlutas, por 
correntes da esquerda do 
PSOL (CST / MÊS / 
Insurgência / LSR), pelo 
PCB e mais 40 entidades, 
reuniu cerca de 15 mil 
pessoas de todo país, que 
marcharam pelas avenidas de 
São Paulo e mostraram que 
existe um importante espaço 
para a necessária construção 
de um terceiro campo contra 
petistas e tucanos.

Ao contrário dos atos de 
16 e 20 de agosto, fizemos 
no dia 18 de setembro uma 
manifestação que atacou 
todos os governos que 
aplicam o ajuste fiscal nas 
costas dos trabalhadores. De 
fato, isso foi um passo 
significativo na construção 
de uma alternativa política da 
classe trabalhadora para o 
país.
 
Trabalhadores em luta 
marcam forte presença na 
marcha

Do ato participaram 
muitos grevistas do serviço 
público federal, como por 
exemplo, Técnico-
administrativos da UFF, que 
estiveram na coluna da 
tendência sindical Combate, 

juntos conosco. Além disso, 
destacamos duas importantes 
categorias: os metalúrgicos, 
que enfrentam com muitas 
greves as tentativas de 
demissão por parte da 
patronal, e os trabalhadores 
dos correios, que vem 
protagonizando uma greve 
nacional fortíssima contra o 
governo Dilma.
 
As ausências da Marcha: 
Unidade Socialista-PSOL e 
MTST
Os mesmos setores que 
foram entusiastas de marchar 
ao lado dos governistas no 
dia 20, como a Unidade 
Socialista, direção majoritá-
ria do PSOL, e a direção do 
MTST, não foram ao dia 18.
A responsabilidade da 
direção do MTST é muito 
séria. Com seu potencial de 
mobilização, caso tivessem 
ido no ato do dia 18, ao invés 
de engrossar fileiras no ato 
do dia 20, o ato da oposição 
de esquerda ao governo seria 
superior numericamente ao 
ato governista. 
Lamentavelmente a opção 
política de Guilherme Boulos 
não foi essa.
 
Encontro de lutadores dia 
19: uma oportunidade mal 
aproveitada

O encontro de lutadores 
ocorrido no dia 19 reuniu 

cerca de mil ativistas de todo 
país. Infelizmente o debate 
político necessário não foi 
feito neste espaço. Os 
companheiros do PSTU, ao 
não integrar os demais 
setores e organizações 
políticas nos debates, 
provocaram o esvaziamento 
do plenário e dos grupos de 
discussão.

Foi apresentado um 
primeiro texto que não 
colocava a batalha pela 
construção da Greve Geral 
como centro, e destacava a 
derrubada da Dilma, tarefa 
que neste momento, na 
nossa visão não está coloca-
da para ação. Como saída 
para a crise defendia a 
taxação das grandes fortunas 
e não a suspensão do 
pagamento da dívida 
pública, o que foi parcial-
mente corregido.

Para nós, da CST/PSOL, 
o centro da política, o que é 
decisivo para unificar as 
categorias, é a luta contra o 
ajuste fiscal de tucanos e 
petistas, a exemplo das 
greves em cursos, todas vão 
contra a aplicação dos 
planos de austeridade. Neste 
sentido a construção do 
terceiro campo e da Greve 
Geral está vinculada aos 
êxitos e o fortalecimento das 
mobilizações, lutas e greves 
em curso.

Ato do dia 18: Um importante passo na construção 
de uma alternativa da classe trabalhadora

Acordão PT/PMDB prevê mais ajuste contra o povo



Enquanto o governo 
Dilma agoniza e se entrega 
nas mãos do PMDB para não 
perder a presidência, 
enquanto PT e PMDB junto 
aos tucanos nos governos 
estaduais e prefeituras 
lançam pacotes e ajustes 
duríssimos contra o povo e 
as lutas pipocam por todo 
lado, a esquerda enfrenta um 
debate estratégico.

É um debate estratégico, 
pois tem a ver com a 
perspectiva de criar uma 
nova direção sindical e 
política para a classe 
trabalhadora e o povo 
brasileiro. Uma nova direção 
que tenha como centro 
UNIFICAR as lutas em 
curso e as que virão, para 
DERROTAR a política de 
ajuste anti operária e anti 
popular, no caminho de 
derrotar o governo Dilma e 
todos os governos que o 
aplicam, para impor uma 
saída, uma política 
econômica e um governo 
dos trabalhadores e do povo, 
uma saída pela esquerda.

 
As armadilhas do 
governismo e as discussões 
no seio da esquerda

A perda de credibilidade 
do PT e das direções da 
CUT, e outras organizações 
governistas, é de tal 
magnitude, é tanto o espaço 
que existe à esquerda e sobre 

tudo nos processos de luta, 
que até o próprio Lula, Tarso 
Genro e Joao Pedro Stédile 
do MST criticaram o ajuste 
e, na tentativa de domesticar 
o PSOL, chamaram a 
conformar uma “Frente de 
Esquerda”. Foi no seu nome 
que foram convocadas 
diversas mobilizações com a 
intenção de blindar Dilma e 
o governo petista, chamando 
a “defender a Petrobrás” 
(defender de quem? Isso não 
falaram!), sem denunciarem 
que Dilma é quem aplica o 
plano de ajuste. Quem 
claramente fala suas 
intenções, são as direções da 
UNE e UBES que agitam em 
todo momento que se trata 
de defender as conquistas do 
governo petista de um 
suposto golpe!

Como essa manobra não 
resultou, agora aparece a 
convocatória do MTST, 
movimento que no último 
período cumpriu um 
importante papel 
encabeçando ocupações 
urbanas, sobretudo em SP. 
Infelizmente, seu dirigente, 
Guilherme Boulos, entrou 
também nesta política de 
chamar a frentes contra “o 
ajuste e o congresso 
reacionário”, chamada desta 
vez de “Frente Povo sem 
Medo”. No chamado, mais 
uma vez, não se fala da 
responsabilidade de Dilma e 
do PT na atual crise. Se 
coloca o peso maior na 
“direita reacionária” que 

estaria fora do governo 
PT/PMDB. Já o “Lava Jato” 
e a corrupção dos petistas, 
pemedebistas e tucanos, não 
existe. E reivindicando as 
mobilizações de 15/4, o 25/6 
e o 20/8, todas eles de defesa 
do governo Dilma. Não por 
acaso o chamado está 
assinado pelas direções 
governistas da CUT, UNE, 
UBES, CTB, a UJS e, 
infelizmente, alguns 
importantes setores da 
juventude do PSOL.

Nossa corrente, a 
CST/PSOL, que luta pela 
unificação de todos os 
setores em luta contra o 
ajuste do governo Dilma, 
dos governadores e 
prefeitos, não defende esta 
convocatória, nem seu 
programa nem seus 
objetivos, pois consideramos 
que continuam sendo de 
defesa do PT e seu governo.

 
O campo que precisamos 
construir

Há tempo que diversos 
setores da esquerda 
defendem a construção de 
um terceiro campo, um 
campo de classe e de luta, 
completamente oposto ao 
campo dos governistas e ao 
campo da velha direita como 
o PSDB, DEM, etc.

 Nos setores à esquerda 
dentro do PSOL, a maioria 
defende essa proposta. No 
Manifesto Unitário 
apresentado para o V 
Congresso, afirmamos: “Por 

tudo isso, a necessidade e 
urgência da luta do povo 
crescem, bem como a 
responsabilidade do PSOL 
de ocupar um espaço vazio: 
o de participante ativo das 
lutas e da construção de 
uma alternativa política dos 
trabalhadores, da juventude 
e do povo.” E defendemos 
um partido [...] “que 
empenhe todos os esforços 
pela construção de uma 
alternativa de esquerda de 
massas no país para 
enfrentar os cortes e o ajuste 
neoliberal de Dilma e Levy, 
por um lado, e a oposição de 
direita por outro.”

Por sua vez, a Conlutas e 
o PSTU, defendem à 
construção deste terceiro 
campo ou alternativa. No ato 
do dia 18/09, dos quais 
foram os principais 
impulsionadores junto à 
esquerda do PSOL, o PCB e 
numerosas organizações, 
dirigentes da CSP Conlutas 
esclareceram “que o 
governo não é de 
trabalhadores, não nos 
representam PSDB nem 
PMDB”. E ainda que 
saibamos que todos eles 
representam seus interesses 
como classe burguesa e 
procuram algum tipo de 
acordão para passar o ajuste, 
também sabemos que 
disputam entre eles e criam 
falsas polarizações para 
ganhar a opinião pública... e 
votos, pois disputam nada 
menos que a chave do cofre.

A SAÍDA É PELA 
ESQUERDA!

Hoje a derrota do ajuste e 
da Dilma são tarefas 
intimamente vinculadas. 
Mas, em que pese à sua 
fragilidade, o governo vai 
continuar passando o ajuste 
enquanto a esquerda 
combativa e classista não 
procure por todos os meios 
unificar as lutas. Para isso, 
devemos apresentar 
propostas alternativas ao 
governo, à antiga direita e a 
burocracia governista, que 
impulsionem e massifiquem 
as mobilizações e greves 
contra o governo. Por isso, 
este terceiro campo contra o 
ajuste de Dilma PT e dos 
governadores e prefeitos,  
deve apontar para a 
perspectiva da greve geral e 
defender um plano 
econômico de emergência ou 
alternativo, que parta da 
suspensão do pagamento da 
dívida pública, o aumento 
salarial, a garantia de 
emprego, a reversão de todas 
as medidas anti operárias, a 
punição de corruptos e 
corruptores no caso 
Petrobrás, assim como todos 
os casos que envolvem 
diretamente os tucanos como 
o do Metrô de SP, entre 
outras medidas. Dessa forma 
estaremos criando nos fatos, 
em torno das lutas e das 
batalhas políticas e eleitorais, 
uma alternativa política e 
uma saída dos trabalhadores 
pela esquerda!

Conjuntura
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Construir 
um 3º campo 
contra os 
governos 
do PT, PMDB 
e PSDB
CST – Executiva Nacional do PSOL
Silvia Santos 

Manifestação em São Paulo uniu os que querem enfrentar o governo e a velha direita



Noventa por cento da 
população brasileira rejeita o 
governo Dilma. Fortes greves 
do funcionalismo público e 
do setor industrial 
questionam o plano de ajuste 
que o governo quer 
descarregar na conta da 
classe trabalhadora. Motivos 
suficientes para compreender 
a crise política pela qual 
atravessa o país, há meses. O 
governo perdeu total 
credibilidade e base social.  É 
evidente sua incapacidade de 
aplicar até o fim o plano de 
ajuste. Dilma se bate como 
uma barata tonta, criando 
artifícios para conseguir 
avançar no andamento do 
ajuste, mudando de tática 
quase cotidianamente. 
Cientes de sua fragilidade, os 
partidos da base aliada 
tentam sugar o máximo de 
benefícios em troca das 
votações que o governo 
precisa nas câmaras de 
deputados e senadores que o 
PMDB preside. O balcão de 
negócios continua 
funcionando e ministérios 
continuam sendo a moeda de 
troca mais valiosa. O 
ministério da Saúde e outros 
cargos foram entregues ao 
PMDB em troca da votação 
favorável aos vetos do 
aumento ao judiciário, 
evidenciando a incapacidade 
da Dilma e do PT de impor 
qualquer política. Deputados 
do próprio PT questionam o 
governo, tentando afastar-se 
do desgaste que este pode 

provocar em suas futuras 
candidaturas. Legalizada, a 
Rede pode servir de 
desaguadouro para 
insatisfeitos como o 
Deputado Molon (PT/RJ) que 
acaba de se filiar.

Lava Jato e corrupção
Por outro lado, a Operação 

Lava-jato está deixando o 
governo e o PT sem fôlego. O 
ex-tesoureiro do PT, João 
Vaccari Neto, foi condenado 
pelos crimes de corrupção na 
Petrobras a 15 anos de cadeia. 
A operação também investiga 
os R$ 31 bilhões para a 
campanha da Dilma recebidas 
de empresas e empreiteiras 
envolvidas na investigação.

O perigo das investigações 
chegar cada vez mais perto 
do governo, provocou 
movimentações do Supremo 
Tribunal Federal no sentido 
de fatiar a Operação Lava 
Jato. Retirou da jurisdição do 
juiz Sérgio Moro o processo 
sobre a corrupção no 
Ministério do Planejamento, 
onde está envolvida, por 
exemplo, a ex-ministra do PT 
Gleisi Hoffman.

Mas, as investigações não 
estão restritas ao governo 
Dilma e ao PT. Na intrincada 
teia de corrupção e roubo aos 
cofres públicos que imperou 
nos governos do PT, também 
estão envolvidos PMDB, 
PSDB, PP, PSB e as 
principais autoridades do país 
como o vice-presidente 
Michel Temer e os 
presidentes das câmaras de 
deputados e senadores, 
Cunha e Renan Calheiros.

Esta situação evidencia 
que o governo está na corda 
bamba e que o regime expõe 
uma profunda instabilidade. 
Setores da direita 
conservadora pedem o 
Impeachment de Dilma. E a 
maioria dos trabalhadores 
rejeita Dilma no governo. 
Mas, não se trata que Dilma 
saia para que assuma Temer 
ou volte o PSDB com Aécio 
no governo. Todos estão no 
mesmo pacote. Não passam 
de um bando de criminosos 
imersos na corrupção. Todos 
colaboram para que se 
aplique o ajuste fiscal e para 
que a classe trabalhadora, e o 
povo, pague a dívida pública 
dos banqueiros com arrocho 
salarial, aumento de impostos 
e retirada de direitos. É 
necessário lutar e mobilizar-
se pelo Fora Todos, derrotar o 
ajuste e impor a eleição de 
uma assembleia constituinte 
livre e soberana que 
reorganize o país sobre novas 
bases. Debater a ordem 
política, econômica e social 
para reverter todas as 
medidas que prejudicam os 
trabalhadores e o povo.  
Nessa Assembleia 
Constituinte há que permitir o 
lançamento de candidatos 
independentes, sem 
necessidade de filiação aos 
partidos, a proibição de 
financiamento de empresas e 
empresários nas eleições, 
com tempo de TV e Rádio 
igual para todos. Esta 
assembleia só poderá se 
impor com a mobilização dos 
trabalhadores, da juventude e 
do povo.
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Conjuntura

Crise 
política 
corrói o 
regime
CST/PSOL – RJ
Claudia González 

Na Assembleia defenderemos as seguintes 
propostas como parte de um plano de emergência:

Anular as votações feitas nesse congresso 
ilegítimo pelos bandidos da Lava-jato; reversão das 
medidas antipopulares de FHC, Lula e Dilma.

 Fim aos ataques, às demissões, privatizações e 
à retirada de direitos trabalhistas; aumento 
emergencial de salário e melhores condições de 
trabalho, redução da jornada sem redução do 
salário.

Suspensão do pagamento da dívida interna e 
externa, canalizando esses recursos para educação, 
saúde, creches, transporte 100% estatal.

Plano de obras públicas visando moradia 
popular e urbanização das periferias.

O fim do extermínio do povo negro nas favelas e 
da repressão policial às manifestações. Pela 
desmilitarização da PM.

Prisão e confisco de bens de empresários e 
políticos envolvidos na corrupção; Petrobras 100% 
estatal sob controle dos trabalhadores.

Uma Assembleia Nacional que acabe com o 
antidemocrático senado, decida o funcionamento de 
uma Câmara única e proporcional onde ninguém 
tenha privilégios, mordomias, sigilo bancário ou 
foro privilegiado, onde os mandatos sejam 
revogados sempre que os eleitores desejarem. Onde 
a política não seja um negócio e todos recebam o 
salário de um professor, de um metalúrgico, ou seja, 
que os parlamentares recebam salários de acordo 
com a profissão que exerçam.

Propostas para uma 
Assembleia Nacional 
Constituinte Livre 
e Soberana

Do mensalão ao lava-jato, escândalos assolam governos petistas



Sarney, Collor, FHC, Lula e Dilma: pagaram fortunas para uma dívida que só aumenta

Economia
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O Governo Dilma lançou 
um novo pacote de ajuste 
fiscal que incluem 16 
propostas. O ajuste prevê um 
corte total na ordem de 
R$64,9 bilhões para ajustar as 
contas em 2016 e alcançar o 
superávit primário de 0,7% do 
PIB.

Para chegar a esse 
montante, será cortado do 
orçamento R$26 bilhões, 
atingindo em cheio programas 
sociais, que até pouco tempo 
atrás, eram carro chefes do 
governo. O PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento) 
sofrerá um corte de R$3,8 
bilhões, e mais R$4,8 bilhões 
do montante destinado ao 
programa Minha Casa Minha 
Vida. A pasta da saúde 
também sofrerá com o ajuste 
um corte de R$3,8 bilhões.

Os servidores públicos 
seguiram sendo penalizados, 
os concursos públicos serão 
congelados e o reajuste 
salarial, previsto para janeiro 
de 2016, será adiado para 
agosto do mesmo ano. Além 
disso, o abono de permanência 
será eliminado. Este é um 
benefício pago aos servidores 
que já atingiram a idade para 
se aposentar, trata-se de uma 
conquista importante dos 
servidores públicos, que o 
governo petista acaba de 
destruir.

Além disso, outra medida 
será o aumento de diversos 
impostos, entre os quais a 
recriação da CPMF, uma das 
principais medidas do governo 
para aumentar a arrecadação. 
Este é o mesmo imposto 
criado pelo FHC.

Todos os diferentes planos 
e pacotes apresentados até 
hoje pelo Governo de Dilma, 
como este “novo” ajuste e a 
chamada “Agenda Renan”, 
tratam-se nada mais, nada 
menos, do mesmo receituário 
neoliberal que os governos 
capitalistas aplicam no mundo 
inteiro. Ajuste para os de 
baixo, para que os de cima 

sigam lucrando.
A exemplo da Grécia, onde 

todos os planos de resgate, 
implementados até hoje, tem 
sido para salvar os bancos 
privados, à custa de uma 
brutal dívida social, no Brasil 
não é diferente! O pacote de 
ajuste fiscal tem uma única 
finalidade: aumentar o lucro 
do sistema financeiro. Para 
isso, o governo Dilma junto 
com os governadores corta 
recursos do orçamento e 
investimentos públicos e 
entrega nosso patrimônio 
público a iniciativa privada. 
Medidas de ajustes 
compactuadas pelo PT, PSDB, 
PMDB, PCdoB.

 
Para os banqueiros 
não há ajuste!

Enquanto isso os 
banqueiros seguem com lucros 
recordes. Em recente matéria 
do jornal New York Times 
mostra que o lucro combinado 
dos 4 maiores Bancos 
Brasileiros cresceu 850% 
(passando de US$ 2,1 bilhões 
para US$ 20 bilhões), nos 12 
anos de governo do PT. No 
primeiro semestre de 2015, 
enquanto a indústria encolhe, 
foram registrados lucros 
recordes do Itaú e Bradesco. O 
Bradesco aumentou seu lucro 
líquido comparado ao mesmo 
período do ano passado, em 
18,4%. Já o Itaú registrou um 
lucro líquido de R$ 5,984 
bilhões.

Do outro lado da moeda, a 
inadimplência só aumenta, 
estima-se que 56 milhões de 
brasileiros estejam na lista 
negra do Serasa Experian, 
agência de relatórios de 
crédito. Sendo que a alta na 
inadimplência em nada 
prejudica os Bancos, visto que 
eles embutem seus lucros no 
alto custo do dinheiro e são os 
grandes beneficiados com as 
altas taxas de juros do país e 
com a compra de títulos 
governamentais.

 
Dívida Pública é o grande 
problema da nação!

O Governo Lula, em 2005, 
fez uma ampla propaganda 

mentirosa de que a Dívida 
Externa do país havia sido 
paga. Na verdade, o 
pagamento de US$ 15,5 
bilhões ao FMI foi efetuado 
através da “emissão de novas 
dívidas interna e externa com 
juros muito superiores aos 
juros que vinham sendo pagos 
ao FMI, ou seja, NÃO 
PAGAMOS A DÍVIDA, ela 
simplesmente mudou de mãos 
e em condições mais 
onerosas”, segundo denúncia 
da Auditoria Cidadã da 
Dívida. Os dados de 2013 
comprovam isso, a Dívida 
Externa está em US$ 485 
bilhões (12/2013).

Segundo dados do próprio 
Tesouro Nacional a Dívida 
Pública brasileira (externa e 
interna) em 12 meses cresceu 
17,28%. Quando o Plano Real 
começou a dívida pública 
estava em quase R$ 80 
bilhões, atualmente está em 
mais de R$3 trilhões. Mais de 
90% da dívida é de juros sobre 
juros.

Segundo dados da 
Auditoria Cidadã da Dívida, 
em 2014, o governo Dilma 
destinou R$ 978 bilhões para 
juros e amortizações da 
dívida, o que representou 
45,11% de todo o Orçamento.

Em 2015 será pago 47% do 
orçamento, ou seja, R$ 1,356 
trilhão será destinado para 
pagar os juros e amortizações 
da dívida pública. Segundo 
Maria Lucia Fattorelli a “A 
dívida pública é um mega 
esquema de corrupção 
institucionalizado”, ou seja, a 
forma que o governo encontra 
de repassar dinheiro público 
para o sistema financeiro. Por 
isso, o ajuste fiscal está 
vinculado diretamente com os 
compromissos que o governo 
Dilma tem com o pagamento 
da Dívida Pública.

 
Suspender o Pagamento da 
Dívida Pública é uma 
questão de Soberania 
Nacional!

A CPI da Dívida Pública de 
2009 do Congresso Nacional 
mostra várias irregularidades 
jurídicas e políticas. Por 
exemplo, boa parte da Dívida 
foi contraída nos governos da 
Ditadura Militar, com 
cláusulas ilegais e sem 
documentação. E desde então 
vem se aplicando juros sobre 
juros e pagamento antecipado 
com ágio de parcelas da 
Dívida de até 70%. Ou seja, 
quanto mais pagamos, mais 
devemos! E para seguir 

pagando religiosamente os 
governos de FHC, passando 
por Lula e Dilma, seguem 
aplicando as políticas 
recomendados pelo FMI, que 
incluem superávits primários 
recordes, retiradas de direitos 
trabalhistas, privatizações, 
cortes nos orçamentos, etc.

Por tudo isso é necessário 
que os movimentos sociais e 
partidos de esquerda façam 
uma grande campanha pela 
Suspensão imediata do 
pagamento da Dívida Pública, 
seguida de auditoria. As 
greves e lutas em curso devem 
encampanar esse chamado. 
Temos que dizer a população 
que parar de pagar Dívida não 
é calote, como fala a grande 
imprensa, o empresariado e o 
governo, pois esta Dívida não 
é nossa, e não podemos seguir 
pagando a custas de nossa 
miséria. Por isso, Dilma mente 
quando diz que não há 
dinheiro, que o ajuste é 
“necessário”, que “todos” 
devemos fazer sacrifícios. Na 
verdade, metade do orçamento 
público do país vai para o 
sistema financeiro. Somente 
dessa forma haverá dinheiro 
para salário, educação, saúde, 
plano de obras públicas que 
gere emprego, moradia, etc.

Executiva Estadual PSOL/RJ e CN da CST
Rosi Messias

Pacote de Dilma: presente de 
grego para os trabalhadores
Executiva Estadual PSOL/RJ e CN da CST
Rosi Messias



Neste fim de setembro, 
após mais de 120 dias das 
primeiras greves do 
funcionalismo 
(universidades, judiciário), as 
principais categorias em 
greve do funcionalismo 
federal (Fasubra, Sinasefe, 
INSS, Condsef) anunciaram 
que aceitavam o acordo 
imposto pelo governo e 
orientaram a saída da greve.

Num ano recheado pela 
crise política do governo, de 
prisões de cúpulas de 
empresários, e dirigentes do 
PT, de crise econômica 
jogada sobre as costas só dos 
trabalhadores, as direções das 
federações em greve 
cumpriram papel decisivo no 
desmonte da greve e levar a 
base a aceitar uma proposta 
indecente que não atinge nem 
metade da inflação.

 Além disso, o acordo 
bianual amordaça a categoria 
que não poderá fazer greve 
no ano de eleição (2016), 
onde os governos são mais 
vulneráveis as pressões e nem 
em 2017. Então, só quem 
comemora é o governo!

 
Um grande erro 
das direções

A direção majoritária da 
Condsef, dirigida pela cúpula 
da CUT, desde o início 

militou para não fortalecer 
essa luta contra Dilma. 
Retardaram entrar em greve 
até fim de julho, e logo que 
entrou por pressão da base, 
militou para sair e levar mais 
setores. Porém, como a 
direção da CUT está muito 
desmoralizada, coube 
infelizmente aos 
companheiros da Conlutas e 
intersindical que dirigem 
Andes, Sinasefe, Fasubra, 
Fenasps, propor o fim da 
greve e assinatura do acordo.

De fato, houve um 
desperdício de oportunidade 
na conjuntura, porque em 
setembro o governo já estava 
encurralado e recuando, 
porque todos os dias a grande 
imprensa era obrigada a falar 
da greve e nos atacar, porque 
já estava incomodando. 
Dilma, com seus 7% de 
popularidade, tinha que 
responder a greve e buscar 
uma maneira de desmontar o 
movimento, preservando o 
ajuste fiscal. Por isso, o 
governo em vez de manter 
sua linha de 4 parcelas de 
5%, baixou para 2 parcelas de 
5%. As direções que 
deveriam aproveitar o recuo 
do governo para pressionar 
mais, fizeram um caminho 
inverso, optaram em 
apresentar uma 
contraproposta rebaixada de 
9,5%. Isto deu a certeza ao 
governo que a greve estava 
sendo dirigida por quem já 
tinha desistido da luta, por 

isso o governo ousou lançar 
um pacote acabando com 
abono de permanência, com 
concurso público, além disso 
retrocedeu mais ainda sua 
proposta de acordo salarial 
afirmando que só pagaria em 
agosto a primeira parcela.

Lamentavelmente as 
direções da CUT e CTB 
abdicaram de seguir com a 
greve, pois de fato seu eixo 
era garantir a governabilidade 
da Dilma. E os companheiros 
da CONLUTAS e 
INTERSINDICAL, que 
poderiam cumprir um papel 
importante, de procurar os 
correios que começaram 
greve forte contra Dilma, 
ocupar as ruas de forma 
unificada e exigir negociação 
séria, infelizmente, não o 
fizeram. Estas direções 
orientaram as bases a aceitar 
a proposta de esmola do 
governo.  Um verdadeiro 
assalto ao bolso do servidor 
que ver quantos bilhões 
diários vão para dívida 
pública.

 Os companheiros das 
direções da Conlutas e 
Intersindical partiram de 
argumentação equivocada, de 
que a base não queria mais 
lutar e deveria se aceitar a 
proposta, pois isso era uma 
decisão menos pior.

E para desmoralizar mais 
ainda as direções da greve, o 
governo ainda enrola para 
assinar o acordo da sua 
própria proposta!

Na Fasubra, onde se 
esperava uma postura distinta 
após a vitória da esquerda no 
último congresso da 
federação, o caminho foi de 
entregar os pontos 
rapidamente, numa greve 
histórica que alcançava 100% 
das universidades.  Apesar do 
acordo pela cúpula da direção 
de quase todas as correntes, 
22 universidades rejeitaram o 
acordo e o fim da greve, e 43 
aceitaram. Das que 
rejeitaram, quase todas são 
dirigidas pelo setor da 
esquerda, o que prova que 
nas bases a disposição era 
seguir a luta contra Dilma, e 
prova que os dirigentes da 
Conlutas e Vamos à luta, que 
estão nos cargos da 
federação, não estão em 
sintonia com suas próprias 
bases. A contradição mais 
evidente destas orientações e 
analises, é que no mesmo dia 
que a Direção da Fasubra 
correu para assinar o acordo 
de fim de greve com o 
MPOG, o Andes decidiu 
fazer uma ação radicalizada 
no MEC, e dias depois a 
plenária nacional do Sinasefe 
decidiu manter sua greve, 
contra a vontade de sua 
direção. Ou seja, as 
categorias ainda queriam 
lutar e enfrentar Dilma, mas 
seus dirigentes não veem 
isso.

Nós, da corrente 
COMBATE, batalhamos 
contra a aceitação deste 

acordo final. Mas, também, 
durante a greve tentamos 
corrigir os rumos que 
estavam colocados na greve. 
Criticamos que a Fasubra 
abandonou os trabalhadores 
dos HU´s e só negociava com 
a Ebserh; criticamos que 
nenhum texto de conjuntura 
nos Informativos da greve 
denunciava diretamente 
Dilma, e agora no 
encerramento da greve, a 
direção majoritária 
desconsiderou a força dessa 
categoria que já enfrentou até 
corte salarial em greves 
passada.

Nada justificava aceitar 
um acordo que prende a 
categoria por dois anos, 
sofrendo as mazelas de uma 
inflação que já está o dobro 
do índice salarial acordado.

É necessário que os 
companheiros da Conlutas e 
Intersindical revejam sua 
posição equivocada durante a 
greve dos servidores. É 
preciso que as 22 
universidades que rejeitaram 
o acordo se unam para 
discutir os rumos da Fasubra. 
É preciso que cada servidor 
na base que não aceitou este 
humilhante acordo, se 
organize, se rebele, dispute as 
assembleias para corrigir os 
rumos da nossa Federação, 
porque não podemos ficar 
reféns de um brutal ajuste 
fiscal e de uma direção que 
não está à altura dos desafios 
colocados para a categoria.
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Sindical
Direções
aceitam 
acordo super 
rebaixado 
e  acabam 
com a greve 
dos SPFs!
Dirigente da Fasubra/Sintuff 
e da Corrente COMBATE

Pedro Rosa

Delegação da corrente sindical Combate no ato do dia 18 em São Paulo
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A greve dos Correios foi o 
exemplo mais recente da 
resposta ao ajuste fiscal do 
Governo Dilma. Com o piso 
salarial mais baixo entre as 
estatais os trabalhadores 
deflagraram greve nacional, 
no dia 15 de setembro, por 
aumento nos salários, contra 
as mudanças no plano de 
saúde, mais contratações e 
melhores condições de 
trabalho. Com a inflação nas 
alturas a greve acabou sendo 
uma resposta ao ajuste fiscal. 
Somado a isso ainda estava 
em risco a mudança imediata 
no plano de saúde, através da 
criação de um novo plano, 
que cobraria 12,98% do 
salário bruto dos empregados 
que possuem dependentes.

É inaceitável que a 
empresa pague mais de R$ 
40.000 de salário para o seu 
primeiro escalão e não 
conceda aumento real no 
salário dos seus 
trabalhadores.

Uma greve radicalizada
A assembleia que 

aprovou a paralisação no RJ, 
com quase 3000 
trabalhadores, já dava sinal 
que seria uma greve forte. 
Esse ano os atendentes foram 
primordiais no 
fortalecimento da greve com 
fechamento das agências em 

várias regiões. Isso foi uma 
resposta ao descaso da 
empresa com os empregados 
dos Correios que trabalham 
em condições precárias. Foi 
uma das maiores greves 
realizada na última década, 
com uma grande adesão, o 
que forçou a mudança na 
proposta do TST.

Uma proposta que 
poderia melhorar

A proposta de R$ 200 na 
gratificação com a 
incorporação de 25% em 
agosto de 2016 foi rejeitada 
pelos trabalhadores que 
deflagraram a greve em 20 
bases sindicais. Uma nova 
proposta foi feita pelo TST. 
Ainda como gratificação, 
mas com a incorporação de 
50% em Jan/16. Além disso, 
a mudança no plano de saúde 
só poderá ser realizada em 
comum acordo com a 
representação dos 
trabalhadores. Uma proposta 
que teve avanços, mas ainda 
insuficiente e que foi fruto da 
força da greve. Sem luta 
todos os planos da empresa já 
estariam sendo aplicados de 
forma imediata. A Corrente 
Sindical Combate defendeu a 
continuidade da greve, 
propondo uma nova rodada 
de negociação para discutir o 
índice salarial e mais 
detalhes do plano de saúde, 
mas essa proposta não foi 
aprovada.

Articulação sindical 
fez o papel do patrão.

Articulação Sindical- PT, 
corrente do Secretário geral da 
FENTECT- Talibã, ficou ao 
lado da empresa tentando 
desmontar a greve. Uma 
traição que foi repudiada pela 
base. Esse traidor foi contra os 
trabalhadores para garantir 
privilégios com o governo. 
Infelizmente o companheiro 
Hálisson do SINTECT-PE-
filiado a CSP- Conlutas, 
também cumpriu o mesmo 
papel de Talibã, sendo criticado 
pelos companheiros da própria 
CSP, que não compactuaram 
com essa atitude.

CTB defende o fim da greve 
e esquece o Governo

A CTB que dirige os 

sindicatos de São Paulo e Rio 
de Janeiro defendeu o final da 
greve e no dia a dia não apoiou 
a organização dos piquetes. No 
Rio não permitia que os 
trabalhadores falassem nas 
assembleias, foi contra o 
comando de greve e 
desvinculavam as medidas da 
empresa, dos ataques do 
governo. Sua campanha 
centrada na saída do 
presidente da ECT expressava 
essa linha de não 
responsabilizar, também o 
governo Dilma, pelo o ajuste 
que a empresa está fazendo 
contra os trabalhadores dos 
Correios. Além do que, não 
unificavam com os demais 
sindicatos filiados a CTB no 
Rio de Janeiro, como 
Metalúrgicos.

Seguir mobilizado
para não perder direitos

Não confiamos na direção 
da empresa, nem nos setores 
governistas das duas 
federações. Por isso devemos 
continuar mobilizados para 
não evitar ataques e 
retrocessos em nossos direitos. 
Assim teremos mais força para 
impor uma derrota aos planos 
da empresa de sucatear o 
nosso plano de saúde. Nesse 
sentido seria importante 
buscarmos a unificação das 
lutas com outros segmentos, 
tarefa que dever ser abraçada 
pela oposição de esquerda ao 
sindicato, para fortalecer um 
polo alternativo frente aos 
governistas do PT e do PCdoB 
no movimento sindical dos 
Correios.

Continuar na luta para derrotar 
o ajuste de Dilma/Pinheiro
Combate - Classista e pela Base- RJ
Adriano Dias

A conjuntura política do RS 
vem sendo pautada, nas últimas 
semanas, por uma intensa luta 
do conjunto do serviço público 
estadual contra os projetos de 
lei apresentados em regime de 
urgência por Sartori a 
assembleia legislativa que 
atacam direitos trabalhistas e 
aumentam impostos. Apesar do 
burocratismo e das traições, 
como da direção governista no 

CPERS que se recusou a 
construir uma greve por tempo 
indeterminado mesmo com o 
parcelamento de salário e 
retirada de direitos, nossa 
categoria vem mostrando força 
e disposição de luta, seja no 
trancamento de todas as portas 
da ALRS, como no dia 15/9 ou 
no dia 22/9 quando enfrentamos 
a repressão policial promovida 
por Sartori. Logo contra os 
professores e servidores 
estaduais, que lutamos 
bravamente contra a ex. 

governadora do PSDB Yeda 
Crusius e a derrotamos na 
posterior eleição!

Apesar de não existir 
nenhuma pesquisa de 
popularidade, o que aliás é 
muito estranho, a aplicação do 
ajuste desgasta cada vez mais o 
governo Sartori e sua base 
aliada na assembleia legislativa. 
O desgaste político não para de 
aumentar com a aprovação da 
reforma da previdência dos 
servidores do estado (criação do 
regime de previdência 

complementar estadual p/ quem 
quer ganhar acima do teto no 
INSS) ou a aprovação de 
aumento do ICMS que foi 
aprovada por apenas um voto de 
diferença. Nossas categorias 
precisam seguir a luta contra 
esse governo e impedir a 
aprovação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
estadual, que tem por objetivo 
manter o congelamento de 
salários dos servidores e abrir a 
possibilidade de demissão no 
serviço público.

Nós, que estamos 
construindo o Combate 
Classista e pela Base na 
educação, apostamos na 
necessidade de unificação das 
lutas dos trabalhadores 
estaduais com os federais e 
outras categorias, como 
bancários, pois o ajuste de 
Sartori é parte do ajuste de 
Dilma. Precisamos fortalecer 
uma alternativa ao PT que 
crítica o ajuste de Sartori, mas 
no Brasil inteiro aplica um 
ajuste brutal sobre o povo.

Servidores Estaduais seguem o combate 
ao ajuste de Sartori/Dilma (PMDB/PT)
Combate Classista e pela Base - RS
Osmar Tonini 

Correios

Assembleia lotada
no Rio de Janeiro



Entre os dias 30 de agosto 
e 03 de setembro, as terras de 
Mato Grosso do Sul foram o 
cenário de violentos conflitos 
armados entre os índios 
guarani-kaiowá e os 
fazendeiros do agronegócio.

No dia 30 de agosto, o 
índio Semião Fernandes 
Vilhalva, de 24 anos, foi morto 
com um tiro no rosto enquanto 
tentava encontrar seu filho de 
4 anos, em meio ao conflito 
que eclodiu entre os guarani-
kaiowá e os fazendeiros do 
agronegócio, no município de 
Antônio João. O motivo foi a 
ocupação de quatro fazendas 

de criação de gado pelos 
índios. As fazendas fazem 
parte da Terra Indígena Ñande 
Ru Marangatu, homologada 
pelo governo Lula em 2005, 
mas que estão em processo de 
disputa judicial no Supremo 
Tribunal Federal (STF), há dez 
anos.

No segundo conflito, no dia 
3 de setembro, entre os 
municípios de Douradina e 
Itaporã, os índios ocuparam 
uma fazenda que pertence à 
Terra Indígena Panambi-
Lagoa Rica, cuja demarcação 
está sendo estudada pela Funai 
desde 2008. Os fazendeiros, 
como resposta, contra-
atacaram armados, 
incendiaram o acampamento e 

tentaram expulsar os índios a 
tiros. A Polícia Federal foi 
contatada, mas não chegou ao 
local a tempo. 

 
Uma política a serviço dos 
latifundiários e do 
agronegócio

A PEC 215/2000, que passa 
para a mão do congresso a 
demarcação das terras 
indígenas, é uma política que 
beneficia Katia Abreu, Blairo 
Maggi e a bancada ruralista, 
atacando o direito dos povos 
tradicionais, dos pequenos 
proprietários de terra e da 
agricultura familiar. O governo 
do PT é parte fundamental 
dessa política, pois está de 
mãos dadas com Katia Abreu a 

quem Dilma nomeou ministra 
da Agricultura.

Mais uma vez o município 
de Antônio João se torna palco 
sangrento da história brasileira 
com o acirramento do 
confronto e o extermínio 
encabeçado pelos fazendeiros 
e seus seguranças que na posse 
de armas de fogo atiram sobre 
comunidades, na intimidação 
para que os índios desocupem 
áreas que os fazendeiros 
julgam “suas”.

A saída apresentada pelo 
governo e seu ministro da 
Justiça Eduardo Cardoso é um 
acordo que, na verdade, foi 
descumprido pelos fazendeiros 
que continuam a atacar as 
comunidades guarani-kaiowa. 

Acordo através da PEC 
71/2011que prevê a 
indenização para os 
fazendeiros a valores 
astronômicos, indenização por 
terras que não são suas e estão 
desmatadas e sofrem 
degradação pela política do 
agronegócio.

 
Pela Demarcação Imediata 

das Terras Indígenas dos 
Guarani-kaiowá!

Expulsão imediata de todos 
os fazendeiros dessas terras!

Abaixo as PEC 215 e 71 
que atenta contra os direitos 
indígenas e suas terras!

 
*Ver matéria completa no 

site da CST-PSOL

Conjuntura

Mais uma 
“tragédia
 anunciada”
CST - Direção Estadual do PSOL/PA*
João Santiago 
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A morte do índio 
guarani-kaiowá 
Semião Fernandes em 
MS pelo agronegócio 

O Papa é quem deveria pedir perdão!
Direito ao Aborto:

CST/PSOL - RJ
Júlia Borges

No 5º Encontro 
Feminista Latino-
Americano e Caribenho, 
realizado em 28 de setembro 
de 1990, na cidade de San 
Bernardo, na Argentina, 
mulheres trabalhadoras 
definiram esta data como o 
Dia de Luta pela 
Descriminalização do 
Aborto na América Latina e 
Caribe. Em 2015 este dia foi 
marcado por lutas que 
cruzaram as fronteiras da 
América Latina e Caribe se 
expandido para Europa, 
Ásia e África, marcando a 
necessidade de legalizar o 
aborto. 

Papa Francisco: quem 
deveria pedir perdão?

No último mês, o Papa 
sinalizou que os padres 
poderão perdoar as mulheres 
que tiveram abortos e 
buscarem perdão durante o 
Ano Santo, que vai de 
dezembro de 2015 a 
novembro de 2016. E depois, 
quem abortar não será 
perdoada e irá para o inferno?

Longe de entender essa 
posição como progressiva, 
vemos que entender o aborto 
como pecado, contribui para a 
criminalização, permitindo 
que histórias catastróficas 
aconteçam: se o aborto fosse 
legalizado Maria Teresa, de El 
Salvador, que teve um aborto 
espontâneo - quando ainda 
nem sabia que estava grávida 
- e foi condenada a 40 anos de 

prisão, não estaria presa. A 
paraguaia de 10 anos, que foi 
estuprada pelo padrasto e 
engravidou, teria tido 
acompanhamento médico, 
psicológico e não precisaria 
gestar o resultado desse 
crime. Jandira Cruz teria 
sobrevivido, assim como 
milhares de mulheres pobres 
que morrem em clinicas 
clandestinas.

A organização “Católicas 
pelo Direito de Decidir” em 
carta pública criticou a 
posição da Igreja e questiona 
o Papa: “A posição dos países 
sobre o aborto não deveria se 
pautar pela religião de 
ninguém...”

A Igreja e o Papa deveriam 
pedir perdão por tantas 
mortes e por milhões de 
mulheres e meninas de toda 

América Latina e do mundo 
que sofrerem por causa das 
leis e políticas de aborto 
discriminatórias e 
desatualizadas, que são 
defendidas e mantidas 
também pela pressão que a 
Igreja exerce.

 
No Brasil Somos 
Contra o PL do Estupro!

Dilma entregou o  
Ministério da Saúde ao 
PMDB de Eduardo Cunha que 
propõe, junto com deputados 
do PT e PSDB, o Projeto de 
Lei 5069/2013 que proíbe as 
vítimas de estupro de receber 
os tratamentos preventivos 
como a pílula do dia seguinte 
e o coquetel anti-HIV;  proíbe 
os servidores públicos de 
fornecerem informações 
sobre os direitos legais e 

todos os serviços sanitários 
disponíveis à vítimas de 
estupro e só permite o 
atendimento hospitalar após a 
realização de um exame de 
corpo de delito, realizado pelo 
Instituto Médico Legal, 
depois de terem registrado 
queixa na polícia.

Além disso, o PL do 
estupro só considera violência 
sexual os casos que resultam 
em danos físicos e 
psicológicos, retrocedendo na 
legislação atual. Somos 
contra esse projeto de lei e 
chamamos todas e todos a 
lutarem em defesa da vida das 
mulheres!

Educação sexual para 
prevenir, contraceptivo 
para não engravidar e 
aborto legal e seguro para 
não morrer!

Semião é mais uma vítima da ganância do agronegócio sustentado por Dilma e Katia Abreu



A saída de Randolfe 
Rodrigues e do Prefeito 
Clécio Luís do PSOL foi 
a principal derrota que a 
Unidade Socialista (US) 
sofreu nos últimos anos. 
E ocorre justamente as 
vésperas da realização 
do 5º Congresso 
Nacional do PSOL, 
quando se confirma que 
a US não obteve a 
maioria dos delegados. 
Mas, não nos surpreende 
o que ocorreu, pois é 
fruto de uma política 
liquidacionista e 
burocrática da Unidade 
Socialista, que para ter 
parlamentares e manter 
o controle da maioria da 
direção do partido, a 
qualquer custo, lança 
mão de políticas que vão 
na contramão do projeto 
originário do PSOL.

Por isso, o presidente 
do PSOL, Luís Araújo, 
ficou calado, quando o 
Bloco de Esquerda lhe 

enviou uma carta 
cobrando explicações 
sobre o que já vinha 
saindo na imprensa a 
respeito da saída de 
Clécio e Randolfe. O 
que sem dúvida 
configura uma manobra 
da US, que junto com 
eles, se apoiou no 
aparelho da prefeitura 
para tentar ganhar o 
Congresso do Partido.

Por isso, as práticas 
políticas e 
metodológicas de Clécio 
e Randolfe não são 
isoladas. Elas são parte 
do projeto da Unidade 
Socialista. Há alguns 
anos pedimos Comissão 
de Ética para Randolfe 
pelos seus conchavos 
com setores da 
burguesia, mas deu em 
NADA! Por isso, hoje 
não nos surpreende o 
seu destino. Randolfe se 
elegeu senador em 
alianças com o PTB de 
Lucas Barreto e Renato 
Jefferson; subiu na 

Tribuna para fazer 
elogios a Rede Globo; 
fez campanha para o 
candidato do PT no Acre 
e em plenas jornadas de 
junho foi tirar foto com 
Dilma!

Clécio foi um 
prefeito igual aos 
demais: administrou a 
crise capitalista e não se 
enfrentou com o ajuste 
fiscal de Dilma; se 
elegeu com o apoio da 
velha direita, PSDB e 
DEM, e hoje governa 
com a nova direita do 
PT; tem como Secretaria 
Municipal de Educação 
a petista Dalva 
Figueiredo e na última 
greve dos Professores 
do Município entrou 
com interdito proibitório 
contra os grevistas. E 
renuncia ao PSOL para 
se jogar nos braços do 
governo Federal!

Isso tem que servir 
de aprendizado para 
todo o partido. Pois não 
se pode ser de esquerda, 

aplicando e atuando 
com os mesmos 
métodos da velha 
política. Ou se acaba 
com as alianças com 
partidos e legendas da 
burguesia, rompendo 
com os métodos desta 
democracia corrupta e 
se inicia um processo de 
ruptura anticapitalista, 
ou inevitavelmente a 
esquerda vai trair suas 
bandeiras e aplicar 
exatamente aquilo que 
sempre condenamos: 
atacar os direitos dos 
trabalhadores e do povo.

 
Construir uma nova 
direção para o PSOL!

 Cabe aos 
companheiros do 
Manifesto ao PSOL 
construir uma nova 
direção democrática 
para o partido. E diante 
do aprofundamento da 
crise politica do regime,  
da crise do PT, da 
Dilma, do Lula e das 
velhas direções 

traidoras, o PSOL tem 
que se apresentar como 
alternativa frente a tudo 
isso.

Por isso, o Manifesto 
ao PSOL tem uma 
grande 
responsabilidade, 
batalhar no Congresso 
para reafirmar o Partido 
como uma alternativa de 
esquerda e anti-
capitalista. Junto com 
isso devemos fazer uma 
grande unidade  para 
impedir os métodos 
alheios a um partido de 
esquerda, garantindo a 
mais ampla democracia 
interna. Por isso, não 
podemos deixar que 
delegados ilegítimos 
decidam os destinos do 
partido.

Fortalecer o PSOL 
contra o ajuste fiscal 
do PT, PMDB e do 
PSDB,  vinculado as 
lutas e greves, que 
ajude na construção de 
um terceiro campo 
junto ao PCB e o PSTU.
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Partido
Saída de Clécio e Randolfe é a 
principal derrota da Unidade Socialista

Executiva Estadual PSOL/RJ e CN da CST
Rosi Messias

Randolfe posa para fotos ao lado de Dilma e Aécio, sendo protagonista de vários episódios que envergonharam o partido
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Partido/Juventude

Vem para o 41º 
Congresso da 
UBES com a 
Juventude
Vamos à Luta!

Secundaristas

Em todo o país já estão 
acontecendo eleições de 
delegados para 41º 
CONUBES – 5 e 8/11 em 
Brasília. Muitos estudantes 
nem sabem o que é a UBES, 
pois essa entidade que 
conquistou o direito à meia-
entrada e liderou o “Fora 
Collor”, hoje é dirigida 
pelas juventudes do PCdoB 
(UJS) e do PT, que fazem 
da UBES um braço do 
governo Dilma no 
movimento secundarista. 

Achamos que é a hora da 
virada na UBES e 
chamamos os estudantes a 
darem essa batalha com a 
gente no Congresso!

 
Com o ajuste fiscal de 
Dilma e governadores, 
quem paga pela crise?

Dilma e Levy já 
cortaram mais de R$100 
bilhões das áreas sociais e, 
por isso, a situação das 
escolas, hospitais e do 
conjunto dos serviços 
públicos está cada vez pior. 
Isso se combina com o 
aumento do preço das 
passagens, da energia 
elétrica, dos alimentos, do 
gás, dos impostos e do 
desemprego. Tudo para 

manter o lucro do sistema 
financeiro! A falta de mais 
de R$10 bilhões que o 
governo Dilma cortou da 
educação, está aumentando 
a situação precária das 
escolas. Por isso, os 
estudantes sofrem 
diariamente com a falta de 
professores, de merenda, de 
climatização nas salas de 
aula, de água e energia 
elétrica, com a violência 
dentro e no entorno das 
escolas, com a falta de 
laboratórios e restrição do 
passe-livre. Ou seja, os 
mais pobres estão pagando 

pela crise e só a nossa luta e 
organização pode mudar 
isso.

 
Unificar a esquerda nas 
eleições de delegados e no 
CONUBES

Não adianta dizer que é 
contra os cortes na 
educação e não mostrar aos 
estudantes quem é o 
responsável que precisa ser 
derrotado, que é o governo 
Dilma a nível nacional e 
governadores e prefeitos do 
PT, PMDB, PCdoB e PSDB 
a nível estadual e 
municipal. Por isso, o 

movimento secundarista 
precisa de uma direção 
independente do governo, 
democrática e de luta que 
una os secundas para, junto 
com os trabalhadores, 
derrotar o ajuste fiscal em 
curso. Nesse sentido, 
fazemos um chamado de 
unidade aos coletivos da 
oposição de esquerda ao 
governo nas eleições de 
delegados e no CONUBES 
para apresentarmos uma 
verdadeira saída pela 
esquerda que rompa com a 
atual política à serviço do 
capital.

Presidente do Grêmio do
C.E. Amaro Cavalcanti - RJ

Yago Medeiros 

Juventude Vamos à Luta 
CST-PSOL - PA

Mariana Trindade 

Câmara derruba 
veto do Prefeito 
Eduardo Paes em 
projeto de Lei do 
vereador Babá 

Mandato Radical

A atuação do mandato do 
companheiro Babá é um 
exemplo de como um 
parlamentar de esquerda deve 
postar-se no parlamento. 
Apoio e solidariedade ativa 
nas lutas e greves que 
acontecem; utilização da 
tribuna da câmara para 
denunciar de forma 
sistemática os projetos contra 
os trabalhadores; oposição de 
esquerda intransigente aos 
governos Dilma, Pezão e 

Paes; e apresentação de 
projetos que tenham a ver 
com a luta do povo 
trabalhador.

Fruto disso, numa atuação 
que iniciou com todo o apoio 
durante a greve dos Garis do 
RJ, o mandato do vereador 
Babá acaba de aprovar um 
projeto de lei, derrubando o 
veto que o prefeito havia feito 
inicialmente. O Projeto agora 
é uma Lei Municipal (lei nº 
5.981) e obriga a COMLURB 
a higienizar e esterilizar os 
uniformes dos garis. A Lei só 
pôde ser aprovada pela força 

desta categoria que é a 
vanguarda e uma das mais 
importantes nacionalmente 
pelo seu exemplo de luta e 
radicalização. Também 
demarca um perfil a serviço 
de quais objetivos estão os 
projetos do mandato, em 
contraste com a ampla 
maioria dos projetos 
apresentados no parlamento 
carioca pelos políticos da 
burguesia.

Babá esteve ao lado dos 
grevistas nos Correios

Diante do duro ajuste 

fiscal aplicado por Dilma 
(PT/PMDB/PCdoB) e 
defendido pela oposição de 
direita (PSDB/DEM) a 
única alternativa das 
categorias é deflagrarem 
greve. Por isso, Babá 
acompanhou 
sistematicamente a greve 
dos trabalhadores dos 
correios, participando das 
assembleias e utilizando a 
tribuna da Câmara para dar 
voz a esses trabalhadores.

A felicidade com que os 
trabalhadores dos correios 
recebem a solidariedade de 

Babá é um reconhecimento 
por ser o único parlamentar 
a participar das assembleias 
e a declarar publicamente 
seu apoio, contribuindo para 
tirar a greve do isolamento.

O Mandato Radical do 
vereador Babá esteve à 
disposição dos grevistas dos 
Correios, assim como já 
havia acontecido com os 
trabalhadores do 
COMPERJ, com os garis, os 
servidores públicos e os 
metalúrgicos do estaleiro 
Mauá.

CST/PSOL-RJ
Denis Valem

Babá participa de Assembleia dos trabalhadores dos Correios



De acordo com a OIM 
(Organização Internacional 
para as Migrações), desde 
janeiro de 2015, mais de 350 
mil imigrantes atravessaram o 
mar Mediterrâneo. Estima-se 
que mais de 2600 destes 
tenham morrido em 
naufrágios.

A foto da criança síria, 
morta na praia, fez com que a 
crise dos refugiados chegasse 
ao conhecimento de todo o 
mundo, gerando solidariedade 
internacional, o que deixou os 
governos dos países 
imperialistas relativamente na 
defensiva sobre a questão 
imigratória.

 
Ditadura de Bashar Al Assad 
é a principal responsável 
pela crise humanitária

A mídia burguesa e 
imperialista responsabiliza 
centralmente o Estado 
Islâmico pela crise dos 
refugiados sírios, livrando a 

cara do ditador Bashar Al 
Assad.

Nós da CST-PSOL, a 
partir da Unidade 
Internacional dos 
Trabalhadores - Quarta 
Internacional (UIT-QI), temos 
defendido e demonstrado com 
dados concretos que a crise 
dos refugiados é de maior 
responsabilidade de Al Assad, 
com sua brutal repressão à 
revolta popular que atingiu a 
Síria em 2011, no contexto das 
Revoluções Árabes, 
movimentos que derrubaram 
várias ditaduras instaladas há 
décadas na região.

Dados do ACNUR (Alto 
Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados) 
informam que antes do 
estabelecimento do Estado 
Islâmico na Síria, por volta de 
março/abril de 2013, mais de 
dois milhões de sírios já 
haviam fugido para países 
vizinhos.

As estatísticas publicadas 
pelo Escritório das Nações 
Unidas para a Coordenação 

dos Assuntos Humanitários, 
em 27 de agosto de 2013, 
garantem que mais de 4,5 
milhões de sírios estavam 
desalojados dentro do próprio 
país, pois tiveram suas casas 
destruídas pelos bombardeios 
do exército de Al Assad.

Os ataques a bairros civis 
opositores se mantiveram 
como uma rotina durante toda 
a guerra. Joseph Daher, 
membro da Esquerda 
Revolucionária Síria, afirma 
em artigo recente, citando 
Ong's de direitos humanos, 
que Al Assad e seus aliados 
(Rússia, Irã e Hezbolá) são os 
maiores responsáveis pelas 
mais de 200 mil mortes e cerca 
de 10 milhões de refugiados 
que foram “produzidos” pelo 
conflito na Síria.

 
Os governos da UE e EUA 
são cúmplices de Al Assad e 
corresponsáveis pela crise 
dos refugiados

O imperialismo europeu e 
dos EUA tem direta 
responsabilidade com a crise 

humanitária. Fechar suas 
fronteiras de forma 
irresponsável, levantando 
muros, abrindo valas e 
transformando a imigração em 
caso de polícia e não em um 
problema social e político 
sério, fruto de suas opções na 
região.

A Alemanha, França, EUA 
e outros países imperialistas 
sempre atuaram no Oriente 
Médio e na África 
incentivando guerras, 
apoiando grupos terroristas e 
ditadores e até mesmo 
invadindo países, como 
recentemente fizeram com o 
Iraque e o Afeganistão, em 
busca de derrotar o movimento 
de massas para controlar o 
petróleo e as riquezas destas 
regiões, sempre a custas de 
brutal repressão.

Depois das massivas 
manifestações em apoio aos 
refugiados que ocorreram em 
várias cidades europeias, os 
dirigentes políticos da UE 
foram obrigados a discutir 
como receber e distribuir 

alguns milhares de imigrantes 
que fogem da guerra, das 
perseguições e miséria gerada 
por eles, com suas agressões 
militares, apoio a ditadores 
sanguinários e a crise 
econômica da economia 
capitalista.

Obama (EUA) e Merkel 
(Alemanha) também 
classificaram o Estado 
Islâmico como o principal 
inimigo a ser combatido. Com 
esse discurso, bombardearam 
áreas do Iraque e da Síria. 
Porém, é claro que as ações 
imperialistas na região atacam 
menos o EI e mais as 
populações civis e buscam à 
estabilização dos governos 
iraquiano e sírio.

O recente acordo EUA-Irã 
também é claramente parte da 
política do imperialismo para 
o conflito na Síria, haja visto 
que o regime dos Aiatolás é, 
junto com a Rússia, o principal 
financiador de Al Assad, para 
o qual entrega armas e 
exército para combater os 
rebeldes.
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Internacional

De quem fogem os refugiados?

CST/PSOL-PA
Felipe Melo 

Síria e a  crise humanitária:

Financiado pela Arábia Saudita, Catar e ajudado pela Turquia contra o povo curdo, o 
reacionário Estado Islâmico é parte da tentativa de setores burgueses da região em derrotar a 
revolução síria e o conjunto dos anseios democráticos e de luta por justiça social dos povos 
do norte da África e do Oriente Médio.

Com suas posições sectárias, ele contribui para a crise dos refugiados, expulsando os que 
consideram infiéis. Como fizeram os curdos de Kobane, os povos da região devem derrotar 
com suas lutas este setor profundamente contrarrevolucionário.

Da nossa parte chamamos a esquerda e os setores democráticos a apoiar comitês 
populares do Exército Sírio Livre, e as organizações de esquerda e de direitos humanos que 
seguem batalhando contra Al Assad e o Estado Islâmico, em busca de democracia e direitos 
sociais, os ideais que incentivaram a revolução em 2011. Além de exigir o fim de qualquer 
intervenção imperialista no conflito.

Estado Islâmico deve ser derrotado pelos povos 
da região e com a solidariedade internacional

A presidenta Dilma tem declarado na imprensa que os 
refugiados sírios são bem-vindos ao Brasil. Dados do Comitê 
Nacional para os Refugiados, órgão ligado ao Ministério da Justiça, 
mostram que o país recebeu 2.077 sírios de 2011 até agosto deste 
ano.

No entanto, a mandatária brasileira e seu partido, o PT, não 
têm se declarado publicamente contra a ditadura de Bashar Al 
Assad e segue mantendo relações econômicas e diplomáticas com o 
país.

Nós, da CST-PSOL, chamamos as organizações defensoras dos 
direitos humanos no Brasil, as entidades sindicais e estudantis que 
se reivindicam democráticas e os partidos de esquerda a exigirem do 
governo Dilma o fim de qualquer relação com o ditador Al Assad.

Dilma segue com relações diplomáticas 
com a ditadura de Al Assad



Internacional

No dia 15 de setembro, o  
trabalhador petroleiro 
Bladimir Carvajal, membro 
do Tribunal de Disciplina da 
Federação Unitária de 
Trabalhadores Petroleiros da 
Venezuela (FUTPV) e 
dirigente da Corrente 
sindical C-CURA (Corrente 
Classista Unitária 
Revolucionária e Autônoma) 
na empresa Petrocedeño-
PDVSA, no Estado 
Anzoátegui, foi impedido de 
entrar ao seu local de 
Trabalho por membros da 

Guarda Nacional, que o 
tiraram de forma abrupta do 
ônibus da empresa, em 
momentos em que se dirigia 
ao seu trabalho. O 
argumento foi de que ele 
"estava demitido", mas 
Carvajal não recebeu 
nenhuma notificação escrita 
com a demissão. Seus 
companheiros de trabalho, 
assim como de cidades e 
refinarias vizinhas, iniciaram 
de forma imediata um 
movimento em 
solidariedade, exigindo sua 
imediata reintegração.

Por sua vez, a UIT-CI 
(Unidade Internacional de 
Trabalhadores) iniciou uma 

campanha internacional, 
para enviar abaixo assinados 
ao governo e a empresa 
exigindo a readmissão de 
Carvajal.

A CST, como seção da 
UIT-CI, agradece aos 
centenas de trabalhadores e 
dirigentes políticos, sindicais 
e estudantis que se somaram 
com sua assinatura a esta 
campanha: Começando por 
Luciana Genro (candidata 
presidencial do PSOL/2014); 
deputados estaduais do RJ 
como Eliomar Coelho e 
Flávio Serafini; vereadores 
como Babá,  Renato Cinco e   
Paulo Pinheiro (PSOL/RJ)  
junto a mais 14 vereadores 

da Câmara de diversos 
partidos; vereador Fernando 
Carneiro de Belém (Pará); 
vereadores do PSOL Niterói 
como Paulo Eduardo 
Gomes; numerosos 
dirigentes nacionais,  
estaduais e regionais do 
PSOL do RJ, MG, RS, PA e 
de diversas correntes como o 
MÊS e Insurgências, aos 
militantes e dirigentes do 
PSTU, da Conlutas, e da 
Aneel; dirigentes e grevistas 
do Sintsep/PA; do Sintufpa; 
do Sindsprev; do 
SINDTIFES e dos correios 
do PA; aos mais de 40 
grevistas e piqueteiros da 
greve dos correios do RJ; 

aos dirigentes estudantis de 
diversos DCE's e  
universidades do país (RJ, 
PA, MG e RS) e de grêmios 
secundaristas de SP, RJ, MG  
e PA; aos lutadores do 
Sintuff e aos garis; aos 
professores do RJ e RS; aos 
bancários e judiciários do 
RS, aos dirigentes 
metroviários como Altino e 
Pasin da Federação, junto a 
outros dirigentes, enfim, a 
todos aqueles que já 
assinaram e aos que 
assinarão, mais uma vez pela 
causa dos trabalhadores e a 
solidariedade internacional 
com nossa classe. A 
Campanha continua!
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Pela 
reintegração 
do dirigente 
sindical 
petroleiro 
demitido

Grécia: Tsipras vence eleições e vai aplicar mais ajuste!

O Syriza venceu as 
eleições de setembro, 
porém o resultado expressa 
algo diferente das eleições 
de 25/01. No início do ano, 
o povo via a campanha de 
Alex Tsipras como símbolo 
da luta contra os 
memorandos da Troika 
(FMI, UE e BCE), 
encarnando uma 
alternativa para derrotar os 
velhos partidos neoliberais. 
Agora, em setembro, 
vimos uma eleição morna. 
Depois de vários meses no 
governo e da traição do 
referendo de 5 de julho 
(quando o povo disse Não 
à austeridade), Tsipras 
vence sem canalizar a 
mesma esperança. Os 
números da eleição 
expressam isso. Cerca de 

300 mil eleitores deixam 
de votar no Syriza, sendo 
que os governistas da 
ANEL também perdem 
votos. É provável que 
tenha existido um setor, 
dentre os que garantiram a 
vitória do Syriza, que 
manteve seu voto, mais 
para evitar um retorno dos 
velhos partidos do que por 
ilusões de mudança. As 
alternativas burguesas não 
podem capitalizar a 
insatisfação e decepção 
resultante da traição do 
Syriza, pois defendem a 
mesma política. O Nova 
Democracia, por exemplo, 
perde cerca de 200 mil 
eleitores. O que chama a 
atenção é o crescimento 
das abstenções, que 
totalizam mais de 40% do 
eleitorado, num pais onde 
o voto é obrigatório. 

Resultado que parece 
indicar que Tsipras não 
conseguiu seu objetivo: 
garantir apoio social para 
seu programa de 
capitulação a Troika, que 
submete o país ao 
pagamento da dívida 
externa junto aos bancos 
Alemães.

Um aspecto a ser 
melhor analisado, é o 
resultado das forças que 
estão à esquerda do Syriza, 
visto que nestas eleições 
ainda não conseguiram 
capitalizar a crise do 
Syriza. O KKE 
(Comunistas), que é maior 
força, possui uma política 
extremadamente sectária e 
auto proclamatória e acaba 
de perder cerca de 37 mil 
votos. A Unidade Popular, 
surgido da ala esquerda 
que rachou com o Syriza, 

não alcançou porcentagem 
para ter representação 
parlamentar, algo que 
devemos avaliar em outra 
oportunidade. 
Organizações da extrema 
esquerda como 
ANTARSYA, cresceram 
um pouco, porém se 
mantem abaixo do 1%.

Nossa impressão é que 
esse resultado, é apenas um 
momento do processo 
dinâmico que está em 
curso. Provavelmente, há 
um amplo setor que está 
refletindo e tirando 
conclusões políticas em 
meio ao giro à direita do 
Syriza e mais adiante pode 
se dispor a construir uma 
nova alternativa. Um 
processo que também pode 
vir a se expressar nas lutas, 
visto que a energia das 
mais de 30 greves gerais 

segue intacta. Nesse 
sentido, avaliamos que a 
esquerda grega precisa 
construir uma frente 
unitária, social e política, 
das organizações que estão 
contra o memorando, o 
pagamento da dívida e 
contra os ditames do Euro 
e da União Europeia. Essa 
frente ajudaria a superar a 
dispersão de forças que 
impediu que as massas 
contassem, no terreno 
eleitoral, com um polo para 
iniciar um reagrupamento 
das oposições de esquerda 
(KKE, UNIDADE 
POPULAR, ANTARSYA, 
grupos como OKDE). Um 
polo necessário diante dos 
ataques que vão ser 
implementados pelo 
governo burguês e pró-
imperialista de Alex 
Tsipras.
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