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Ao fechar esta edição do 
Combate, o governador do Estado 
do RJ, Luiz Fernando Pezão, 
acaba de anunciar que os salários 
do mês de novembro dos 
servidores públicos estaduais serão 
parcelados em duas vezes. E no 
mesmo anúncio diz não saber se 
poderá pagar a segunda parcela do 
13º a que tem direito os servidores. 
Após deixar sem reajuste salarial 
os profissionais da educação, 
saúde e outras áreas em 2015, um 
novo ataque é preparado às 
vésperas das festas de final de ano. 
Enquanto gasta milhões com o 
SAERJ, muitos terceirizados estão 
sem receber e as escolas estão em 
condições insalubres. Pezão cortou 
a merenda e só terá limpeza nas 
escolas três vezes na semana. Falta 
papel para imprimir provas, tinta 
para caneta de quadros e até papel 
higiênico. No Hospital Pedro 
Ernesto até cirurgias foram 
canceladas, por falta de limpeza.

Todo apoio à luta da UERJ
A situação da UERJ 

(Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro) é a mesma. A direção da 
instituição anunciou a suspensão 
das aulas e fechou a universidade. 
Os estudantes ocuparam o polo 
São Gonçalo, estão realizando 
assembleias massivas no polo 
Maracanã e os residentes também 
realizaram uma grande 
manifestação.

 
Pezão diz que não tem dinheiro. 
É uma mentira! 

O governador continua 
isentando de altos impostos os 
empreiteiros e empresários, 
doadores de campanhas eleitorais, 
e deixa os servidores sem salários. 
Recentemente, foi divulgado que 
o sistema de energia auxiliar para 
as Olimpíadas custará R$460 
milhões, com valores repartidos 
entre os governos federal e 
estadual do Rio de Janeiro, e será 
responsabilidade da Light. Pezão 
vai perdoar uma dívida da Light 
de R$ 170 milhões, referente ao 
recolhimento de ICMS (Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços). Esta despesa extra 
fará o orçamento estatal das 
Olimpíadas ultrapassar a marca de 
R$ 7 bilhões. Sem contar com as 
despesas para as Olimpíadas que 
não são divulgadas. 

 
Preparar uma grande marcha 
do funcionalismo estadual pelo 
pagamento integral dos salários 
e do 13º! 

A direção do SEPE 
(Sindicato dos profissionais em 
educação do Rio de Janeiro) 
realizará reunião da direção de 
emergência para debater essa 
situação. Nós, do Combate 
Educação vimos alertando à 
direção e, nas assembleias, à 
categoria, sobre a possibilidade 
desta situação e propondo estado 
de greve, mas a direção 
majoritária do SEPE se negou 
seguidamente a preparar a 
categoria para enfrentar este 
ataque do governo. 

Agora, é necessário que o 
SEPE convoque uma assembleia 
extraordinária dos profissionais 

de educação para debater uma 
luta unificada junto a outras 
categorias do estado para preparar 
uma grande mobilização, que 
exija o pagamento integral dos 
salários! 

Pezão quer sacrificar os 
servidores e beneficiar os 

empresários, banqueiros e demais 
aliados políticos. Dinheiro tem! 

Todo apoio à luta da UERJ! 
Preparar uma grande marcha 

do funcionalismo estadual pelo 
pagamento integral dos salários e 
do 13º!

Na semana em que 
escrevíamos essa edição do 
Combate Socialista o país 
acompanhou os desdobramentos 
da operação Lava Jato que 
levaram as prisões de Delcídio 
do Amaral (PT), líder do 
governo Dilma no senado, e do 
banqueiro Andre Esteves do 
BTG Pactual. Ambos buscavam 
impedir a delação em que 
Nestor Cerveró reafirma que 
Dilma sabia das irregularidades 
na Petrobras e fala do 
favorecimento ilegal de Renan 
Calheiros, Jader Barbalho, 
Collor e do próprio Delcídio nos 
esquemas da Petrobras. Soma-se 
a isso a prisão do pecuarista 
Jose Carlos Bumlai, amigo do 
ex-presidente Lula que 
intermediou financiamento de 
campanha do PT.

As gravações que vieram à 
tona expõem as entranhas da 
corrupção da falsa democracia 
em que vivemos, ao mostrar o 
tráfico de influência no 
executivo, legislativo, judiciário 
e no mundo empresarial, bem 
como o modo de operar do PT e 
do líder do governo no senado 

nessas esferas. Estão 
diretamente citados a presidenta 
Dilma, o vice Michel Temer, o 
presidente do senado Renan 
Calheiros e Ministros do STF. 
Todas as peças se conectam ao 
palácio do planalto, seja de Lula 
ou Dilma.

Andre Esteves possui 
negócios com a Petrobras e é 
sócio da empresa de sondas Sete 
Brasil, investigada por conta da 
conexão com as empreiteiras. 
Além disso, está envolvido nas 
transações da OI e da Portugal 
Telecom, empresa que compõe 
esquemas da época do 
Mensalão. Seu banco, o BTG, 
comprou uma fazenda de 
Bumlai no Mato Grosso e pode 
estar no centro da explicação do 
acordo de Romário (PSB) 
concedendo apoio ao candidato 
de Eduardo Paes (PMDB), já 
que um familiar do prefeito é 
sócio do banco e pode ter 
ajudado o ex-jogador a se safar 
das denuncias sobre uma conta 
na Suíça. E como se fosse 
pouco, acabam de ser 
divulgadas anotações do 
assessor de Delcídio Amaral 

(PT), revelando que o banco 
BTG teria pago R$ 45 milhões 
ao presidente da Câmara, 
visando alteração de uma 
medida provisória.

 
Lula e Dilma não podem ficar 
impunes!

Chega a ser absurdo que 
Dilma, após exercer o cargo de 
Ministra de Minas e Energia e 
de Presidente da Republica, 
continue sem ser investigada. O 
mesmo podemos falar de Lula, 
pois seus principais 
colaboradores estão condenados 
e presos. E mais absurdo é que 
as velhas direções burocráticas 
da CUT, UNE, UBES, MST 
sigam defendendo esse governo 
de um suposto golpe. Ou que 
senadores que dizem ser 
“progressistas”, como o 
corrupto Lindberg, tenham a 
cara de pau de votar contra a 
prisão de Delcídio (justamente 
por temor de enfrentar o mesmo 
destino). Os fatos mostram que 
Dilma e o PT não possuem 
nenhuma condição de seguir 
governando. Que Lula não 
possui moral para continuar 

dando as cartas no palácio do 
planalto. Dilma, Lula e o PT 
estão envolvidos em todos os 
escândalos de corrupção dos 
últimos anos, sendo os 
principais beneficiados pelo 
mensalão e do chamado 
petrolão. 

 
Os tucanos também estão 
envolvidos!

O PSDB finge ser oposição, 
mas não é muito diferente do 
PT. O escândalo do mensalão 
nasceu em Minas como parte do 
financiamento de campanha do 
PSDB. Delcídio foi diretor da 
Petrobras no governo FHC e 
diretores que fazem as deleções 
são quase todos dessa época. A 
multinacional Alston, citada nas 
gravações, é a mesma do cartel 
do Metro de São Paulo. 
Delcidio cita ainda o empresário 
Gregório Preciado, ligado a Jose 
Serra, como envolvido nas 
falcatruas de Pasadena. O BTG 
Pactual conta com Pérsio Arida, 
o ex-presidente do Banco 
Central na era FHC. Além de 
que o banco doou 7,5 milhões 
para o comitê presidencial do 

PSDB. Por fim, não são uma 
alternativa pelo seu histórico de 
privatizações e corrupção e sua 
prática de ataques contra os 
professores e os estudantes, 
como vimos no PR e SP. 

 
A corrupção é fruto da opção 
pelos empresários

Os inúmeros escândalos de 
corrupção que marcam os 
governos de Lula e Dilma são 
fruto da conversão do PT ao 
neoliberalismo e de sua 
rendição ao estado burguês e ao 
imperialismo norte-americano, 
rumo que se consolidou na 
década passada. São a 
consequência dos pactos de 
governabilidade e de opção por 
um programa antipopular, 
conservador a serviço das 
empreiteiras, dos banqueiros, do 
agronegócio e das 
multinacionais. As privatizações 
de hidrelétricas, a autorização 
para Belo Monte e as novas 
votações do ajuste fiscal, são 
novos exemplos que 
comprovam o que falamos. Isso 
para não falar no acordão que 
sustenta Eduardo Cunha. 

Editorial
Prisão e confisco dos bens dos 
corruptos! Barrar o ajuste fiscal! 
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Enquanto Lula, Dilma, 
toda a linha sucessória da 
republica estão envolvidos 
num profundo esquema de 
corrupção, o povo amarga os 
males da atual política 
econômica e antissocial que 
impõe recessão, desemprego 
e desastres ambientais como 
o que vimos em Minas 
Gerais. Ou ainda o tenebroso 
surto de microcefalia no 
Nordeste.

De acordo com o IBGE, 
o desemprego oficial 
alcançou 8,9%, superando 
em 2,1 pontos a taxa do 
terceiro trimestre de 2014. 
Em setores como a juventude 
o desemprego é alarmante: 
entre 18 a 24 anos está em 
19,7 %. Oficialmente são 9 
milhões de desempregados 
no mês de setembro, 2 
milhões a mais que em 2014. 

A economia está em 
recessão, a inflação está em 
alta e a arrecadação cai nos 
estados e municípios. E os 
corruptos que estão no poder, 
sem possuir legitimidade, 
querem aplicar mais ataques. 
Muito longe do “espírito 
natalino” a massa 
trabalhadora se vê diante de 
anúncios tenebrosos sobre o 
não pagamento de salário, 
13º e a respeito de mais 
demissões. Uma situação que 
tende a produzir novas 
explosões sociais e greves, já 
que os trabalhadores e o 
povo não aceitam viver 
massacrados como antes e 
desde as jornadas de junho se 
sentem mais fortalecidos. 

Por uma reunião nacional 
do PSOL, CSP-
CONLUTAS e demais 
organizações anti-
governistas para organizar 
a luta contra a corrupção e 
o ajuste!

No último mês os 
trabalhadores petroleiros, a 
primavera feminista e os 
secundaristas de São Paulo 
foram o polo mais destacado 
do enfrentamento ao arrocho 
salarial e as péssimas 
condições de trabalho, a 
corrupção, a pauta 
conservadora e aos ataques 
contra a educação. É muito 
importante continuar essas 
mobilizações buscando 
unidade e coordenação para 
garantir um combate 
unificado aos ataques de 
Dilma, Governadores e do 
Congresso. E para isso a 
maior referência política da 
esquerda, que é o PSOL, e o 
maior campo do sindicalismo 
anti-governista, que é a CSP-
CONLUTAS, devem 
organizar uma plenária 
nacional com todas as 
organizações políticas e 
sociais combativas para lutar 
contra a corrupção e o ajuste. 
Entendemos que é necessária 
uma forte mobilização para 
por fim a esses esquemas de 
corrupção, derrotando o 
governo Dilma e o PT, e 
pondo fim a essa forma de 
governar compartilhada pelo 
PMDB e PSDB. Uma 
mobilização que exija prisão 
e confisco dos bens de todos 

os corruptos, que casse o 
mandato e torne inelegíveis 
os políticos envolvidos, que 
investigue para valer Dilma e 
Lula, pondo fim a 
impunidade, e que não deixe 
livres os tucanos corruptos. 
Uma mobilização que exija a 
expropriação das empresas 
mafiosas e que imponha a 
estatização sem indenização 
de empreiteiras e bancos 
envolvidos, além de defender 
uma Petrobras 100% estatal 
sob controle dos 
trabalhadores. Logicamente 
isso se combina com o 
combate ao ajuste fiscal, a 
defesa do salário e do 
emprego, pelo pagamento 
integral do 13% de todos os 
trabalhadores. Pela 
suspensão do pagamento da 
divida interna e externa com 
o sistema financeiro, 
canalizando recursos para 
educação e saúde publicas e 
estatais. Sem duvida o 
exemplo de mobilização que 
devemos espalhar pelo pais 
pode ser visto na 
radicalidade das ocupações 
das escolas de São Paulo (ver 
matéria nas páginas 6 e 7)

A Frente Povo Sem Medo 
tem apoio de 
parlamentares do PT, 
PCdoB, REDE e PDT e de 
corruptos como Lindbergh!

Diante da falência do 
Lulismo e do governo Dilma, 
e da falsa polarização com o 
PSDB, é urgente e necessário 
construir uma alternativa de 
classe contra os dois grandes 

polos burgueses que 
governaram o país nos 
últimos 20 anos. Um terceiro 
campo, operário e popular, 
que construa um programa 
alternativo para o país, 
conforme as propostas que 
estamos apresentando aqui 
em nosso jornal. 
Reagrupando um polo 
efetivo de oposição de 
esquerda intransigente e 
radical. Para conseguir esse 
objetivo é fundamental 
acabar com frentes orgânicas 
com as direções governistas 
do PT e do PCdoB, como é o 
caso da Frente Povo Sem 
Medo. Espaço que 
infelizmente é impulsionado 
por setores de esquerda, 
fundamentalmente pelos 
companheiros da direção do 
MTST e ampla maioria das 
correntes do PSOL. No 
Congresso Nacional, em 
Brasília, a Frente Povo Sem 
Medo realizou um evento de 
lançamento promovido pelo 
senador Randolfe Rodrigues 
(REDE) – cujas alianças vão 
do PT ao PSDB – tendo 
recebido adesão de 
parlamentares do PT, PCdoB 
e PDT. No caso do Rio de 
Janeiro, a Frente tratou 
Lindbergh Farias com uma 
das estrelas do seu 
lançamento. 

É preciso construir um 
terceiro campo, contra 
PT/PMDB e PSDB!

Em nosso entendimento a 
tarefa da esquerda e dos 
setores combativos deve ser 

outra. O PSOL, o MTST, o 
PCR, a INTERSINDICAL, a 
esquerda da UNE, devem 
construir juntamente com a 
CSP-CONLUTAS, o PSTU, 
o PCB, a ANEL e outras 
organizações políticas e 
sociais anti-governistas outro 
tipo de frente, independente, 
classista e combativa, 
radicalmente anti-governista. 
Para isso devemos apostar 
nas lutas da juventude, das 
mulheres e dos 
trabalhadores, batalhando 
concretamente pela 
construção de uma efetiva 
greve geral no país. Esse 
polo poderia convocar uma 
nova manifestação ao estilo 
do ato do dia 18/09 (que 
reuniu 10 mil ativistas em 
defesa de um terceiro campo) 
e da plenária do dia 19/09 
(posterior ao ato), superando 
os erros da direção do PSTU. 
E nesse processo, forjar uma 
nova direção para nossa 
classe e novos organismos 
independentes.

Além disso, nós da CST-
PSOL defendemos que os 
trabalhadores e o povo se 
organizem para colocar 
Dilma, Temer, Cunha, Renan 
e Aécio para fora do poder, 
por meio de passeatas, 
greves e ocupações, 
repetindo a força das 
mobilizações de rua de 2013 
e das greves de 2014. 
Lutamos para construir um 
governo da Esquerda, dos 
Trabalhadores e do Povo, 
sem banqueiros e 
empreiteiras.

Eles roubam 
o país e 
impõem 
demissões 
e  arrocho 
contra 
o povo!

Editorial
Lula e Delcídio: 

degeneração, 
corrupção 

e negociatas
com a burguesia
levaram o PT ao 
"volume morto" 
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Sindical
Forte greve contra a  privatização 
e em defesa dos seus direitos

Os Petroleiros 
realizaram uma forte greve 
nacional contra a 
privatização da Petrobras, 
os cortes de investimentos 
na empresa e a retirada de 
direitos. Foi a maior greve 
dos últimos 20 anos. O 
governo Dilma e a direção 
da Empresa apresentaram 
uma proposta de 9,53% de 
reajuste, mas sem descartar 
a possibilidade de punição 
aos grevistas. Na verdade, 
essa política de perseguição 
já vinha se demonstrando 
quando responderam com 
repressão e truculência aos 
piquetes e forçaram a 
substituição dos 
trabalhadores pelas equipes 
de contingências, o que 
levou ao falecimento do 
mecânico Pedro Alexandre 
Bagatini, Repar-PR.

Dilma privatiza a 
Petrobras

A política de ajuste do 

governo Dilma é aplicar um 
plano que vai cortar 500 
bilhões de investimentos da 
empresa e vender parte do 
BR Distribuidora e demais 
ativos da Petrobras, um 
plano de privatização aos 
moldes de FHC. E ainda 
apresentou a proposta de 
reduzir salários, não 
levando em consideração 
que as condições de 
trabalho estão cada vez 
piores e que a ausência de 
uma política de segurança 
já vitimou mais de 20 
trabalhadores somente este 
ano. O ajuste de Dilma e a 
corrupção do PT, PMDB e 
PSDB, evidenciadas pela 
Operação Lava-Jato, 
provocam um verdadeiro 
desmonte da Petrobras e 
faz com que os 
trabalhadores paguem a 
conta dessa crise.

 FUP aponta o indicativo 
da saída da greve e base 
se rebela

A FUP- (Federação 
Única dos Petroleiros) 

indicou a saída da greve, 
aceitando a proposta 
apresentado pela empresa. 
Nas primeiras assembleias 
a maioria da base rejeitou o 
indicativo. Somente na 
segunda rodada 
conseguiram o apoio das 
maiorias dos sindicatos 
filiados à federação. Mas, 
uma das maiores bases 
(Campos e Macaé) ainda 
continuou em greve até o 
dia 20/11, junto à Minas 
Gerais e Espirito Santo.

 A outra Federação 
(FNP- Federação Nacional 
dos Petroleiros) orientou a 
continuidade e o 
fortalecimento da greve 
com uma forte adesão dos 
trabalhadores, o que foi o 
mais correto, diante da 
proposta financeira e pela 
ameaça de punição.  A FNP 
orientou a saída da greve a 
rejeição do ACT, após os 
trabalhadores de Campos e 
Macaé aprovarem a saída 
da greve. Até o fechamento 
dessa edição ainda 
faltavam ser realizadas 

algumas assembleias no 
Rio de Janeiro e Ceará para 
avaliar a proposta de ACT. 
Os trabalhadores só 
conseguiram derrotar o 
projeto de redução salarial 
da Petrobras porque se 
mantiveram firmes contra 
os ataques de Dilma as 
traições da direção da FUP.

 A maior greve desde de 
1995

 Era unanime nas duas 
federações que essa greve 
foi a maior, desde a de 
1995, uma greve que 
também combatia a 
privatização da estatal. Mas 
como em 1995, a 
articulação sindical-PT 
traiu a greve quando ela 
estava forte, tudo para 
garantir os seus planos de 
controle de rebeliões na 
base e os seus vínculos com 
a institucionalidade. Essa 
corrente sindical, que após 
a vitória do PT para a 
presidência se vinculou 
totalmente ao governo, 
mantendo fortes laços 

orgânicos com ele, se jogou 
para evitar que a greve 
atingisse o governo Dilma 
e ameaçassem o seu 
mandato. Mesmo perdendo 
na base algumas votações, 
seguiu a sua linha pró- 
governo no movimento até 
conseguir desmontar a 
última base em greve.

 Manter a mobilização 
para evitar punições

A greve saiu com um 
ganho financeiro, evitou 
perda de direitos e colocou 
os trabalhadores da 
Petrobras em luta 
novamente. Reconhecendo 
a força do movimento, 
Bendine e Dilma ameaçam 
os trabalhadores com a 
possibilidade de punição 
dos “excessos” cometidos 
durante a greve. Temos que 
manter a mobilização para 
garantir que não haja 
nenhuma punição e para 
derrotar qualquer projeto 
que aponte a privatização 
da empresa e a sua entrega 
aos corruptos.

Militante do Combate e CST/PSOL-RJ
Adriano Diaz 

Petroleiros

Greve deste ano é a maior da categoria desde 1995



Passados 20 dias da 
tragédia de Mariana (MG), já 
podemos tirar algumas 
conclusões, estarrecedoras. 
Tudo vem sendo feito no 
sentido de tirar a 
responsabilidade da Samarco 
e dos governos de Pimentel e 
Dilma (ambos do PT) e 
transformar o fato num mero 
caso de responsabilização 
financeira. Por isso, tanto o 
governo federal como a Vale 
vêm, cada um a seu modo, 
propor a criação de fundos 
para revitalizar a bacia do rio 
Doce e apresentar uma 
resposta à opinião pública 
nacional e internacional e ao 
mercado.

Oito dias depois da 
tragédia, no dia 13/11, Dilma 
baixou o decreto presidencial 
8.572/15, classificando como 
“naturais os desastres 
decorrentes do rompimento 
de barragens” para fins de 
saque do FGTS. Segundo a 
subprocuradora da República, 
Sandra Cureau, essa alteração 
poderá abrir uma brecha para 
que os advogados da Samarco 
tentem diminuir a 
responsabilidade da empresa 
na tragédia de Mariana, além 
do que se estabelece um 
absurdo: os trabalhadores 
pagarão com seu próprio 
dinheiro os prejuízos 

provocados pela Samarco.
Essa pode ser a brecha 

jurídica desejada pela 
Samarco, Vale e BHP, o que 
não seria nenhuma novidade 
na prática da Vale pelo mundo 
afora. Quando examinamos o 
relatório de 
Insustentabilidade da Vale-
2015, produzido pela 
Articulação Internacional dos 
Atingidos pela Vale, 
verificamos que a 
multinacional é boa de 
propaganda, porém sua 
atuação no Brasil e pelo 
mundo afora mostra uma 
prática diferente. O Relatório 
apresenta mais de 30 casos 
em três continentes com 
denúncias de violações de 
direitos humanos e 
ambientais, como trabalho 
escravo, espionagem e 
licenciamentos irregulares, 
como o da ampliação da 
estrada de ferro Carajás no PA 
e da TKCSA no RJ, remoções, 
contaminação do ar e 
desperdício de água.

Além da Samarco, em 
2009, ter engavetado um 
plano de monitoramento 24 
horas das suas barragens e de 
alerta aos moradores de 
Mariana (MG), alegando a 
crise econômica, agora sumiu 
com o dinheiro de sua conta 
bancária a fim de evitar o 
bloqueio de R$ 300 milhões 
decretado pela justiça a 
pedido do MP mineiro, para 
reparar os danos causados às 

famílias atingidas.
Em resposta à pauta 

apresentada pelo MAB 
(Movimento dos Atingidos 
por Barragens), elaborada 
pelas vítimas, que propõe um 
socorro emergencial como 
moradia e pagamento de um 
salário mínimo para cada 
atingido, além de 
reassentamento de qualidade 
e reestruturação das 
atividades produtivas, bem 
como levantamento dos danos 
e plano de recuperação para 
toda a Bacia com a 
participação dos atingidos, a 
Samarco afirmou que pagará 
somente um salário mínimo 
por família com mais 20% por 
dependente. 

Numa atitude de deboche, 
os deputados mineiros 
aprovaram o Projeto de Lei 
2496/2015 do governador 
petista Pimentel, que visa dar 
“mais agilidade aos processos 
de licenciamento ambiental” 
no estado. Tudo é pensado e 
feito para atender os 
interesses das mineradoras. 

Segundo a Federação das 
Indústrias de MG, “A 
mineração brasileira está 
entre as seis maiores do 
mundo, comercializa para 
mais de 50 países e agregou 
mais de 232 bilhões de 
dólares nas reservas cambiais 
brasileiras nos últimos dez 
anos. Além disso, deve 
receber um dos investimentos 
mais vultosos da economia 

nos próximos anos, atingindo 
US$ 53,6 bilhões entre 2014 e 
2018. Deste total, 41,8% 
devem ser aplicados em 
Minas Gerais”.

A política econômica 
brasileira, desde FHC 
(PSDB), Lula e agora Dilma 
(PT/PMDB), sob o falso mito 
de que a mineração promove 
o desenvolvimento local, 
coloca a atividade mineradora 
acima de qualquer outra, e 
assim vai fazendo caixa para 
seguir pagando a imoral 
dívida pública enquanto as 
mineradoras vão financiando 
suas eleições em troca de 
facilidades jurídicas, 
financiamentos subsidiados e 
benefícios fiscais. Na 
verdade, quando olhamos 
para as áreas de mineração 
vemos “buracos a céu aberto” 
donde retiram nossas 
riquezas, deixando um rastro 
de miséria, desemprego e 
degradação ambiental.

Dezoito dias depois do 
rompimento da barragem, o 
diretor nacional do DPNM 
pediu demissão pois sabia que 
não conseguiria dar uma 
resposta imediata à sociedade 
com a pequena estrutura e o 
orçamento do departamento 
contingenciado por Dilma.

A ministra da Agricultura e 
da Pesca, Kátia Abreu 
(DEM), sequer se manifestou 
em relação à situação 
desesperadora dos pequenos 
agricultores e dos pescadores 

da região, enquanto a ministra 
do Meio Ambiente, Isabella 
Teixeira, correu para 
apresentar uma resposta à 
tragédia antes da sua viagem 
à Paris, onde irá participar da 
COP21 (21ª Conferência do 
Clima da ONU), depois do 
governo brasileiro ter sido 
duramente criticado pela 
ONU por “insuficiente” a sua 
resposta à tragédia de 
Mariana (MG).

Propomos que os bens da 
Vale/BHP sejam confiscados 
para poder pagar as 
indenizações às vítimas da 
tragédia, bem como da 
recuperação da bacia do rio 
Doce. Mas, exigimos que os 
culpados, tanto os das 
multinacionais como os dos 
governos, sejam colocados na 
cadeia.

 A continuidade da 
expansão da mineração de 
forma privilegiada e 
avassaladora como vem sendo 
feita em Minas e em outros 
estados do país, levará a 
muitos crimes anunciados, 
como esse. 

- Confisco dos Bens da 
Vale/BHP! Indenização 
imediata a todos atingidos! 
Plano digno de sobrevivência 
para as vítimas e 
revitalização do Rio Doce!

- Prisão dos responsáveis 
pelos crimes de Mariana 
(MG)! Reestatização da Vale 
sob controle dos 
trabalhadores já!

Conjuntura
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Os responsáveis  pelo crime 
de Mariana devem ser presos!

CST/PSOL-RJ
Eloísa Mendonça

Minas Gerais

“Os dramáticos resultados do 
desequilíbrio ecológico provocado 
pela lógica destrutiva da 
acumulação capitalista são agora 
evidentes, e os sofreremos ainda 
mais dentro de dois, dez, cinquenta 
anos. Não é uma questão para ser 
resolvida dentro de um século, nem 
sequer para trinta anos, é para 
agora; portanto, requer uma urgente 
resposta política, ética e humana”. 
(Michael Lowy) Lama da Samarco/Vale se espalhou por cidades, vilarejos, rios e atingiu o litoral
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Juventude

Desde o dia 10 de 
novembro, São Paulo vive a 
maior mobilização da 
juventude depois das Jornadas 
de Junho de 2013. No 
momento em que escrevemos 
esta matéria, mais de 220 
escolas estaduais estão 
ocupadas e sob controle 
estudantil. Além disso, em 
todas as regiões do estado, 
ocorrem diariamente dezenas 
de manifestações contra a 
“Reorganização” e em 
solidariedade às ocupações. 

Vemos um imenso apoio 
da população aos estudantes, 
sejam de pais dos ocupantes, 
ou da vizinhança no entorno 
das escolas. Em todas as 
ocupações fica claro este tipo 
de solidariedade: vizinhos 
levando mantimentos, 
colchonetes e até fazendo 
doações em dinheiro para os 
ocupantes. Existe um apoio de 
massas aos secundas, o que 

vem ajudando a encurralar o 
governo.

 
A “Reorganização” de 
Alckmin é parte do ajuste 
fiscal

O projeto do governo 
estadual, atualmente, prevê o 
fechamento de 92 escolas e a 
divisão das atuais escolas em 
“ciclos” de ensino infantil, 
fundamental e médio. Ou seja, 
além das escolas que serão 
fechadas, a ideia de Alckmin é 
fechar turnos inteiros de 
centenas de escolas. Com essa 
medida, na verdade, o governo 
visa o desmonte da educação, 
pois serão fechadas milhares 
de salas de aula, aumentará 
(ainda mais!) o número de 
alunos por turma e deve 
provocar a demissão de muitos 
professores. Vale lembrar que, 
somente este ano, o governo 
Alckmin já fechou cerca de 3 
mil salas de aulas; o que 
mostra que a “reorganização” 
é parte de um projeto que o 
governo já vem aplicando. 
Pelos cálculos divulgados, 311 

mil estudantes serão afetados 
pela medida. Inicialmente, 
esse número chegaria a 1 
milhão, mas Alckmin já 
recuou no projeto devido à 
força da mobilização dos 
estudantes desde os primeiros 
atos de rua. 

O projeto do governo 
tucano é parte do ajuste fiscal 
que é aplicado contra os 
trabalhadores e a juventude em 
todo país. Assim como Dilma 
em nível nacional, Alckmin 
corta verbas da educação para 
garantir a manutenção dos 
lucros do grande 
empresariado. 

 
Governo Alckmin declara 
guerra contra os 
secundaristas

O governador, desde o 
início das primeiras 
ocupações, utilizou o aparato 
policial contra os estudantes. 
Na Escola Fernão Dias, uma 
das primeiras a ser ocupada, a 
polícia cercou o local logo 
após a ocupação, tentando 
intimidar os ocupantes e 

proibindo a entrada de 
qualquer pessoa; além de 
utilizar spray de pimenta e gás 
lacrimogênio contra os 
estudantes e apoiadores. 
Alckmin entrou na justiça com 
o pedido de reintegração de 
posse de diversas escolas 
ocupadas. Já que os estudantes 
não queriam sair nem com a 
intimidação covarde da 
polícia, Alckmin queria um 
instrumento jurídico que o 
autorizasse a entrar nas escolas 
e retirar a força os estudantes. 
Tendo em vista o imenso apoio 
popular, e o provável 
derramamento de sangue, além 
do crescimento diário do 
número de escolas ocupadas, a 
justiça recuou em grande 
parte. Porém, um juiz de 
Sorocaba concedeu ao governo 
a reintegração de posse, 
autorizando Alckmin a utilizar 
a sua polícia para tirar os 
estudantes a força das escolas. 

No domingo, 29/11, um 
novo escândalo envolvendo o 
governo Alckmin aconteceu. 
Um áudio onde Fernando 

Novaes, chefe de gabinete e 
braço direito do secretário da 
educação, Hermann Voorwald, 
fala que é necessária uma 
“guerra” contra as ocupações. 
Diz ainda que Alckmin “nem 
cogita” desistir da 
reorganização. Junto a 40 
diretores de escola, Fernando 
Novaes, falando em nome do 
governo diz claramente que é 
preciso organizar 
manifestações na frente das 
escolas ocupadas e forçar 
tensionamento com os 
estudantes. Caso haja este 
tensionamento, este bandido 
de terno e gravata chamado 
Fernando Novaes diz que a 
polícia está orientada a agir 
contra os manifestantes. 

Frente a este verdadeiro 
escândalo orientado pelo 
governo tucano, o Deputado 
Estadual do PSOL, Carlos 
Gianazzi, corretamente 
acionou o Ministério Público 
exigindo investigação urgente 
do áudio vazado e denunciou a 
atitude criminosa do governo 
Alckmin.   

A revolta secundarista em São Paulo 
E a “declaração de guerra” do governo Alckmin

Estudantes já
ocupam
mais de 200
escolas no
estado de
Sâo Paulo

CST/PSOL-SP
Diego Vitello



Juventude
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É preciso fortalecer e 
ampliar as ocupações até que 
Alckmin retire a proposta de 
“Reorganização”. O governo 
já prepara uma 
contraofensiva, como ficou 
claro no áudio da 
“declaração de guerra”. 

A força do movimento e 
seu apoio social conseguiu 
derrotar diversas 
reintegrações de posse. 
Agora é preciso fortalecer as 
ocupações e enfrentar de 
todas as formas possíveis os 
atos que este governo 
criminoso está organizando. 

É possível e necessário 
derrotar a “reorganização”. O 
apoio ativo dos sindicatos, 
DCEs, Grêmios Estudantis, é 
fundamental. Por isso, nós da 
juventude Vamos à Luta 
temos sido parte do apoio 
concreto visitando e 
ajudando no dia a dia das 
ocupações, divulgando ao 
máximo essa luta nas redes 
sociais e nos espaços que 
reúnam estudantes 
secundaristas como foi o 
Conubes, apoiando desde 
outras escolas do país, 
realizando atividades para 
discutir as ocupações. 
Achamos que a Apeoesp 
deve sair da semiparalisia em 
que se encontra e jogar todo 
seu peso para o 
fortalecimento das 
ocupações. É importante 
também o apoio de 
movimentos sociais. Durante 
a quarta manifestação contra 
o fechamento das escolas, no 
dia 20, a direção do MTST 
declarou que “Vamos parar 

escolas, estradas, o que for 
preciso para barrar a medida. 
Mas se o governador fechar 
alguma unidade, vamos 
ocupar e pôr para funcionar”. 
Apoiamos essa proposta e 
propomos que o MTST 
organize uma das suas 
grandes manifestações, 
chamando todos que querem 
lutar contra a reorganização 
de Alckmin para tomar as 
ruas de São Paulo. Desta 
forma poderemos reunir 
dezenas de milhares de 
pessoas e fortalecer os 
estudantes que ocupam suas 
escolas.

 
Por um comando estadual 
para fortalecer a unificação 
e coordenação da luta

A proposta que 
levantamos pela Juventude 
Vamos à Luta, é de que neste 
momento é fundamental o 
fortalecimento do Comando 
das Escolas Ocupadas, com 
representantes eleitos nas 
assembleias por escola. A 
participação de todas as 
escolas ocupadas neste 
comando é fundamental para 
ampliar e fortalecer a 
mobilização. A luta se 
encontra em um ponto onde a 
unificação e coordenação se 
faz urgente. A influência 
direta dos estudantes que 
ocupam as escolas nos rumos 
e nas decisões do movimento 
será fundamental para 
enterrarmos a proposta de 
“Reorganização”. Não 
podemos aceitar que nenhum 
acordo seja feito com o 
governo por fora da decisão 

de assembleias das 
ocupações. 

 
Direções da UBES, UPES e 
UMES se preparam para 
trair a luta

No dia 23/11, a direção 
da UMES (PPL) e da UBES e 
UPES(UJS/PCdoB) tentaram 
pela primeira vez falar em 
nome das ocupações em 
audiência com o governo, 
sem ter nenhuma decisão 
neste sentido por parte dos 
estudantes em luta. É 
inaceitável que as direções 
destas entidades busquem 
reuniões com o governo sem 
serem legitimadas pelas 
ocupações. Por isso, temos 
que denunciar 
categoricamente a postura 
burocrática destas 
organizações e chamar os 
estudantes a rechaçá-las 
como foi feito em Santo 
André, onde os estudantes 
expulsaram a UJS, e também 
em diversas notas 
referendadas por assembleias 
das ocupações como foi feito 
na escola Carlos Gomes de 
Campinas. 

 
Com o exemplo dos 
secundaristas de São Paulo 
forjaremos uma nova 
direção para o movimento 
estudantil

 Os secundaristas de São 
Paulo mostram com o seu 
método de luta radicalizado 
que uma nova geração de 
jovens não aceita mais viver 
como antes. Não aceita o 
desmonte da educação feita 
por governos cuja 

especialidade é a abertura de 
novas prisões. Com seu 
método mostram que é 
possível e necessário 
combater os governos e 
derrotá-los. 

Hoje, infelizmente, no 
movimento secundarista, a 
ausência de uma entidade 
nacional que unifique as lutas 
e que construa uma 
verdadeira campanha de 
solidariedade aos estudantes 
das ocupações se mostra com 
clareza. A União Brasileira 
dos Estudantes 
Secundaristas, dirigida pela 
UJS/PCdoB, não tem feito 
nada para unificar e 
coordenar as lutas. Isso se dá 
porque sua direção está mais 
interessada na defesa da 
“governabilidade” de Dilma, 
que em defender os interesses 
dos estudantes. Sabem que se 
os secundaristas de São Paulo 
triunfam contra Alckmin este 
exemplo pode se espalhar 
pelo Brasil e se enfrentar com 
Dilma, que também promove 
um verdadeiro desmonte da 
educação pública. Por isso, 
preferem não fazer 
praticamente nada pelos 
estudantes de São Paulo. 

Os secundaristas 
mostram que é preciso outro 
caminho. A organização da 
luta pela base, o surgimento 
de centenas de novos 
dirigentes combativos nas 
escolas de São Paulo, mostra 
que daí pode surgir um novo 
movimento estudantil. Não 
aquele da UJS/PCdoB, que 
prefere os gabinetes dos 
palácios e os milhões que o 

governo federal repassa para 
a entidade que dirigem, mas 
um movimento das 
ocupações, das mobilizações 
de rua, que ouça e mobilize 
permanentemente a sua base. 

A Juventude Vamos à 
Luta tem participado 
ativamente das ocupações 
para fortalecê-las e também 
para apoiar o surgimento de 
uma nova direção para o 
movimento estudantil 
secundarista em São Paulo e 
no país. Nossa participação 
ativa na ocupação da Escola 
Godofredo Furtado, e 
também o apoio levado na 
Fernão Dias, Alves Cruz e 
Andronico de Melo é parte da 
luta de nosso coletivo de 
jovens. Além disso, já 
contamos com a presença do 
companheiro da Juventude 
Vamos à Luta, Yago 
Medeiros, diretor da UBES 
pela oposição de Esquerda, 
que veio do RJ para SP 
acompanhar as ocupações 
durante alguns dias. Além 
disso, como parte de nossa 
intervenção no movimento 
estudantil nacional, 
participamos do 41º 
Congresso da UBES com a 
palavra de ordem “Contra os 
Cortes de Verbas na 
Educação: Seguir o Exemplo 
dos Estudantes de São 
Paulo”. 

É, portanto, na trilha das 
ocupações de escolas em São 
Paulo, que construiremos 
uma nova direção 
antiburocrática e 
antigovernista para o 
movimento estudantil.

Ampliar as 
ocupações 
e derrotar 
os atos
governistas até 
o projeto do 
governo cair

Secundaristas de Sâo Paulo enfrentam intransigência e truculência de Alckmin/PSDB



A crise dos Hospitais 
Universitários é profunda, a 
maior que já vivemos nas 
ultimas décadas. No RJ os 
hospitais universitários Antônio 
Pedro ( HUAP) vinculado a 
UFF, o Clementino Fraga Filho 
à UFRJ, Gaffrée Guinle à 
Unirio e o Pedro Ernesto a 
UERJ estão a beira de fechar as 
portas, deixando milhares sem 
atendimentos e prejudicando a 
formação de milhares de novos 
profissionais da saúde, como 
médicos, enfermeiros, 
nutricionistas e tantos outros, 
causando um prejuízo 
irreparável a saúde brasileira, 
visto que nestes hospitais se 
desenvolvem pesquisas de alta 
complexidade e formam 
centenas de profissionais da 
saúde todos os anos. Faltam 
insumos básicos para o 
atendimento a população, desde 
seringa até medicamentos para 
tratar casos mais complexos, 
até cirurgias são canceladas ou 
adiadas.
Os recursos destinados a saúde 
em 2012 foram escassos, 
apenas 4,17% do orçamento 
federal, em 2014 diminuíram 
para 3,98%, e em 2015, com o 
contingenciamento de 5 
bilhões, a redução está sendo 

ainda mais drástica. No HUAP 
os recursos que eram de R$ 50 
milhões anuais, despencaram 
para pouco mais de R$ 24 
milhões.
Isto é que explica a brutal crise 
que sofremos. Um verdadeiro 
processo de subfinanciamento 
da saúde, em um país cujo 
Sistema Único de Saúde 
deveria garantir a saúde 
universal, integral e gratuita, o 
que prova o crime que o 
Governo Dilma vem fazendo 
com a população brasileira. Até 
o CNS (Conselho Nacional de 
Saúde) elaborou uma carta 
denunciando os cortes da saúde 
publica e criticando os gastos 
astronômicos que o governo 
tem feito para o 
refinanciamento e o pagamento 
dos juros e amortizações da 
divida publica.
Durante os 12 anos do governo 
do PT a saúde esta na UTI. Por 
isso a responsabilidade pela 
atual crise na Saúde Pública de 
todo o país é do governo Dilma, 
dos governadores e prefeitos 
que roubam o dinheiro público, 
desviando os recursos para o 
sistema financeiro e para a 
corrupção!

A força da mobilização tem 
impedido a privatização do 
HUAP!

Os HU's que 
implementaram a Ebserh, a 

exemplo da UFMG, UFPE e 
UFSM, seguem em crise. Os 
servidores desses hospitais 
estão sofrendo, porque com a 
Ebserh não tem concurso 
público pelo RJU, somente 
contratação através da CLT. Por 
isso é necessário seguir firme 
para barrar a Ebserh. Na UFF 
realizamos atos, audiências 
publicas, todas com grande 
repercussão na mídia, que não 
pode mais esconder a nossa 

força. Estamos impondo uma 
derrota ao atual reitor, Sidney 
Melo, e ao diretor do Hospital. 
E graças a força da mobilização 
dos trabalhadores, usuários e 
estudantes estamos barrando a 
privatização do Huap. Por isso 
a luta tem que continuar! 

Unificar a luta dos Hospitais 
Públicos!

A única forma de impedir o 
fechamento dos Hospitais 

Universitários e barrar a 
EBSERH é desenvolvermos 
uma luta unificada de todos os 
trabalhadores, estudantes e 
docentes, chamando a 
população a lutar junto. A 
Fasubra e demais entidades 
devem encabeçar essa luta. 
Lutamos para impedir os cortes 
de verbas na saúde pública e 
gratuita e para barrar a Ebserh. 
Exigimos verbas para a saúde 
pública e gratuita!

Sindical

Os Hospitais Universitários estão na UTI!
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Coordenadora do SINTUFF 
e dirigente do COMBATE

Ligia Regina 

Assembleia do SINTSEP-PA: vitória da base da categoria 

A assembleia, realizada no 
sábado dia 21/11, contou com a 
participação de 155 servidores, 
sendo uma das maiores e mais 
representativas assembleias 
realizadas pelo SINTSEP-PA 
nos últimos 10 anos. A ampla 
participação, mesmo num 
sábado, mostra que os 
trabalhadores já não aceitam 
imposições ou burocratismos, 
querem participar e decidir os 
rumos dos movimentos que 
constroem. Foi esse o espírito 
vitorioso na assembleia, onde a 
base expressou um sentimento 
de mudança. A assembleia 
contou com servidores/as de 
mais de 15 órgãos, além de 
aposentados.

A oposição foi maioria, 
expressão de um trabalho 
intenso de visita nos setores e 
mobilização, derrotando a 
política de não-divulgação por 
parte da maioria da direção que 
só liberou a convocatória e a 

proposta de regimento eleitoral 
às vésperas da assembleia.

Radicalizar a democracia no 
SINTSEP-PA

 A oposição pela Base 
(CST/COMBATE, 
CONLUTAS e independentes) 
há meses encabeça as 
reivindicações por uma 
reforma estatutária e eleições 
proporcionais. Fruto dessa 
pressão, a Unidos/LS recuou, 
apresentando, às vésperas da 
assembleia, a proposta de 
proporcionalidade para a 
direção do SINTSEP-PA.

Mas, essa proposta 
apresentava contradições pois 
não estendia a 
proporcionalidade à comissão 
eleitoral que, segundo a 
Unidos, deveria ser 
majoritária. Parecia um plano 
bem arquitetado: Realizar uma 
assembleia em dia incomum e 
local de difícil acesso, eleger 
sozinhos a comissão eleitoral e 
obter um controle burocrático 
das eleições. Não contavam 

com a disposição da base 
em decidir os rumos de seu 
SINTSEP-PA.

Diante disso, a 
Oposição apresentou uma 
série de propostas para 
garantir uma eleição 
democrática, sendo 
vitoriosa em todas elas. 
Iniciando pela proposta de 
comissão eleitoral 
proporcional, que 
ganhamos por 85 votos 
contra 68 da Unidos.

Depois, defendemos 
paridade entre as chapas na 
composição das mesas 
coletoras, apuração nas 
regionais e a 
Proporcionalidade qualificada 
real, evitando distorções na 
escolha dos cargos. Aqui, a 
Unidos se viu obrigada a 
recuar, aceitando sua 
aprovação por consenso.

 Democracia operária não é 
conveniência, é principio!

A oposição também ganhou 
com 81 votos a votação para 

comissão eleitoral. Com 67 
votos, a Unidos teve direito a 
indicar um membro na 
comissão, o que não 
aconteceria se a proposta 
vencedora fosse a deles.

A proporcionalidade é uma 
vitória importante, mas não 
garante democracia por si só 
(entidades como UNE, CUT e 
CONDSEF são proporcionais e 
mesmo assim são 
burocratizadas e governistas). 
A proporcionalidade é o 
modelo mais adequado no 

momento para expressar a 
Democracia Operária, esta sim 
um princípio inegociável que 
diz: que sempre deve 
prevalecer a vontade e as 
decisões da base da categoria. 
É necessário construir uma 
nova direção vinculada à base 
e democrática que enfrente a 
política de ajuste do governo 
Dilma, que vem atacando 
nossos direitos e que junto com 
demais sindicatos de oposição, 
batalhe por uma nova direção 
também para a CONDSEF.

Servidores protestam em defesa do Hospital Univesitário Antônio Pedro, em Niterói-RJ

Oposição vence Assembleia do SINTSEP-PA

Dirigente do Combate
Gerson Silva



Nas últimas semanas, o 
país foi sacudido por 
manifestações massivas e 
radicalizadas protagonizada 
por mulheres exigindo a 
saída do presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB/RJ), 
um dos principais aliados do 
governo Dilma (PT/PMDB).

A aprovação do PL 5069 
na Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara foi o 
estopim para que milhares de 
mulheres se articulassem 
nacionalmente para ir às ruas 
e barrar esse verdadeiro 
ataque à nossa dignidade e 
aos nossos direitos 
reprodutivos. O PL é uma 
verdadeira aberração, onde a 
mulher vítima de estupro 
perde o direito ao aborto 
legal, ao atendimento em 
hospitais e à pílula do dia 
seguinte, além de penalizar 
os profissionais de saúde que 
prestem quais quer 
esclarecimentos à vítima. Na 
prática, esse é um projeto que 
banaliza e minimiza o 
sofrimento de uma mulher 
vítima de estupro além de ser 
complacente com o crime, 
pois a vítima - e não o 
estuprador - é punida tendo 
seus direitos de decidir, à 
saúde e à informação, 
retirados. 

O aborto no Brasil é 
permitido apenas em casos de 
risco de vida para a gestante, 
anencefalia fetal e estupro, o 
que é um verdadeiro atraso 
frente a outros países, como 
Uruguai, Estados Unidos, 
França e até mesmo a 
reacionária Rússia, onde não 
somente é permitido às 
mulheres decidir sobre seu 
próprio corpo, como o 
procedimento é oferecido na 
rede pública de saúde. Nesses 
países o total de mortes em 
decorrência de um aborto é 
praticamente zero. Hoje, o 
aborto clandestino é a maior 
causa de morte materna pois, 
a cada dois dias, uma mulher 
morre por conta de abortos 
inseguros, principalmente as 
mulheres pobres, em sua 
grande maioria negra, que só 
podem pagar clínicas que são 
verdadeiros açougues. 

Após 13 anos do governo 
do PT, e atualmente tendo 
uma presidente mulher, em 
nada se avançou nos direitos 

das mulheres, incluindo o 
direito ao aborto. Dilma 
cortou metade das verbas 
destinadas à Secretaria da 
Mulher, e a extinguiu, 
diluindo-a junto com outras 
secretarias numa pasta só. 
Hoje, cada mulher vale para o 
governo míseros 0,13 
centavos.

A Lei Maria da Penha e a 
Lei do Feminicídio, ainda 
que sejam avanços na 
legislação em defesa da 
mulher, não têm sido 
eficazes. Hoje, 13 mulheres 
são assassinadas por dia, 
colocando o Brasil no 5º 
lugar do ranking mundial em 
países com maiores 
homicídios femininos (em 
especial as mulheres negras). 
É urgente o endurecimento 
das penas para os agressores 
e que, também, o Estado 
forneça condições objetivas 
para que possamos nos livrar 
de nossos algozes.

O ascenso da luta das 
mulheres não se dá somente 
pelas pautas das liberdades 
individuais, mas também por 
salário, saúde, educação, 
combate à violência contra a 
mulher, creches, etc. 
Tomamos consciência de que 
o governo atual é um governo 
machista, que nos ataca todos 

os dias, seja pela via 
constitucional, com leis que 
nos retiram direitos, seja com 
o ajuste fiscal aplicado a 
fundo pelo governo Dilma.

As alianças que o PT fez, 
é o que possibilita que hoje 
tenhamos vários inimigos das 
mulheres no congresso, tendo 
sua máxima expressão no 
Eduardo Cunha, 
fundamentalista, misógino, 
corrupto investigado pela 
Lava-Jato, dono de contas 
ilegais na Suíça e que, hoje, é 
protegido pelo acordo PT-
PMDB. Por isso, sabemos 
que o problema não é 
somente de gênero, mas 
fundamentalmente, o projeto 
de acumulação capitalista 
que o governo está servindo.

 
PT e PCdoB: o governismo 
atua para nos calar!

Mas, infelizmente, temos 
que esclarecer que nem todas 
as que dizem estar a favor das 
mulheres, o estão. 

O PT e PCdoB tem estado 
presente nos atos e nas 
coordenações, porém para 
defender o governo Dilma e 
pouquíssimo falar do Cunha. 
Obviamente porque 
compõem a base aliada do 
governo, chegando ao 
cúmulo de fazerem falas de 

apoio à presidenta, o que é 
um verdadeiro insulto para as 
mulheres que estão 
cotidianamente sofrendo com 
esse governo.

São os mesmos, PCdoB e 
PT, que traem trabalhadores e 
estudantes nas lutas 
sindicais, via UNE e CUT!  
Estão no movimento para se 
apropriar das nossas pautas e 
com um discurso maquiado 
de "unidade de ação" 
silenciar a esquerda e blindar 
Dilma! Não aceitamos que as 
reuniões e manifestações 
unificadas sejam 
transformadas numa frente 
orgânica baseada no 
programa das governistas, 
pois isso limita nossas 
bandeiras e nossa luta contra 
um governo que nos ataca. 
Seguiremos nos espaços 
unitários, mas sem ceder as 
chantagens das governistas. 
Dilma não é nossa aliada, é 
nossa inimiga. O PT escolheu 
como aliados os setores mais 
reacionários da sociedade, 
portanto não estão do nosso 
lado! Nenhuma confiança 
nestes setores! Chamamos as 
mulheres da Insurgência, as 
Juntas!, as mulheres das 
demais organizações de 
esquerda a lutarem contra as 
manobras do PT e PCdoB.

Agressor de mulher o Rio 
não quer! Fora Pedro Paulo!

O mesmo acordo que hoje 
mantém Cunha na presidência 
da Câmara, é o que protege o 
secretário de governo de 
Eduardo Paes (PMDB/PT), 
Pedro Paulo Carvalho, das 
gravíssimas acusações de 
violência doméstica. A vice 
prefeitura da cidade está nas 
mãos do PT, seguindo a 
aliança em todas as esferas 
administrativas.

O PMDB do Rio definiu 
nessa última semana que 
Pedro Paulo será o candidato à 
prefeito do Rio de Janeiro nas 
eleições de 2016. Por sua vez, 
o PT segue deixando claro que 
o partido de Sarney, Collor, 
Renan Calheiros, Eduardo 
Cunha e Jorge Picciani 
continuará sendo seu grande 
aliado. É um desrespeito 
completo por nós mulheres 
que sofremos com a violência 
machista que nos tira a 
dignidade, a autonomia e a 
autoestima. Exigimos a 
demissão imediata de Pedro 
Paulo, além de exigirmos sua 
inelegibilidade.

Pedro Paulo é réu confesso 
e, como tal, deve responder 
criminalmente às acusações! 
Basta de violência contra a 
mulher! Fora Pedro Paulo!
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Mulheres

A primavera das Mulheres
CST/PSOL-RJ

Mariana Borzino 
e Ester Cleane Diaz

Mulheres contra Cunha tomam a Cinelândia, palco de grandes lutas do Rio de Janeiro
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O 41° CONUBES ocorreu 
em Brasília entre os dias 12 e 
15/11. A direção majoritária da 
UBES (UJS/PCdoB/PT) tentou 
transformar o Congresso num 
grande fórum de defesa do 
governo Dilma, que é odiado 
pela maioria dos jovens e 
trabalhadores, pois aplica um 
ajuste que retira direitos e verbas 
da educação, além de proteger 
corruptos como Eduardo Cunha 
(PMDB). Por isso, houve tanta 
dispersão e atrasos de debates 
mega esvaziados, já que os 
governistas não têm mais 
argumentos para defender esse 
governo conservador e corrupto.

A UBES não faz, mas os 
secundas dão exemplo

O CONUBES começou com 
duas escolas ocupadas em SP e, 
por isso, nós do Vamos à Luta 
propomos uma Jornada Nacional 
de Solidariedade às Ocupações. 
O crescimento para 18 
ocupações até a Plenária Final 
contagiou os secundas do 
Congresso, obrigando os 
governistas a encaminharem um 
Dia Nacional de Luta Contra a 
Reorganização Escolar em 19/11. 
Onde a UBES fez acontecer esse 
dia, ninguém sabe, ninguém viu, 
já que a lição das ocupações 
fortalece outros estudantes na 
luta contra a precarização de 
outros governos estaduais e do 
governo Dilma. Mas, se a UBES 
não faz, também não vai nos 

segurar e a solidariedade precisa 
continuar nas redes sociais e nas 
escolas até o projeto de Alckmin 
cair!

Fortalecer uma Oposição de 
Esquerda na UBES

 A “Oposição de Esquerda na 
UBES” (UJR/Vamos à 
Luta/Juntos/RUA/Juventude 
Marxista) foi a 2ª chapa com 426 
votos, uma vitória da unidade 
dos coletivos independentes do 
governo, ainda que houvessem 
diferenças. Por exemplo, ao 
reivindicar “avanços nas áreas 
sociais nos últimos 12 anos”, 
exigir que “Dilma aplique o 
programa do 2º turno” e chamar 
a “ir às ruas contra o 
impeachment”, conteúdo do 
texto da Resolução de 
Conjuntura defendida pela UJR, 

Juntos, RUA e JM, a oposição 
não deu clareza aos estudantes 
de que o governo Dilma é o 
principal inimigo a ser derrotado 
e, por isso, nós defendemos uma 
resolução à parte. Algo que 
também se expressou em 
participar do ato da “Frente 
Brasil Popular” com eixo na 
defesa de Dilma “contra o 
golpe”. Por isso, achamos 
importante corrigir esses 
equívocos para ajudar a 
fortalecer ainda mais essa 
oposição como alternativa de 
direção claramente anti-
governista e a serviço de derrotar 
todos os governos responsáveis 
pelo caos nas escolas e no país.

Vamos continuar organizando 
nossa indignação

 No dia 13/11 rolou a 

Plenária Nacional do Vamos à 
Luta que reuniu 100 estudantes 
do PA, RJ, SP, MG, AP e DF. 
“Educação precarizada, nossa 
resposta é escola ocupada” foi a 
palavra de ordem que deu o tom 
da indignação com a falta de 
professores, merenda, estrutura 
e tudo que é nosso por direito. 
Saímos ainda mais prontos para 
o combate aos governos que 
vão continuar atacando a 
educação para dar o lucro aos 
banqueiros e empresários e 
desviando grana das escolas 
para dar luxo a meia dúzia de 
ricaços. Por isso, é hora de 
continuar organizando nossa 
indignação nos estados 
construindo plenárias locais que 
ajudem a organizar as lutas nas 
nossas escolas em 2016.

Juventude/Partido
Toda a 
juventude 
pronta para 
o combate, 
menos a 
majoritária 
da UBES
CST – PSOL/RJ
Laís Gomes

Vereador Babá: o primeiro ano do 
Mandato Radical a serviço das lutas

Antes de Babá assumir uma 
vaga na Câmara dos Vereadores 
do Rio de Janeiro, um 
comentário de uma vereadora 
da base do prefeito foi 
divulgado através de uma 
colunista num jornal de grande 
circulação na capital carioca: 
“Vocês acham que o PSOL dá 
trabalho, faz barulho? Não 
sabem o que vem por aí”.

Passados 10 meses desde 
que Babá assumiu o mandato, 
essa definição se confirmou. 
Em pouquíssimo tempo como 
parlamentar no Rio de Janeiro, 

Babá se converteu num dos 
principais pontos de apoio para 
as greves e lutas que acontecem 
na cidade. Foi assim na luta dos 
operários do COMPERJ que se 
radicalizou e chegou a ocupar a 
ponte Rio-Niterói e depois o 
Ministério do Trabalho e 
Emprego no RJ. Depois veio a 
poderosa greve dos Garis, onde 
o mandato do Babá deu um 
apoio decisivo, seja 
participando diretamente nos 
piquetes de convencimento ou 
através das denúncias na 
Câmara, que até hoje a 
prefeitura de Eduardo Paes 
segue sem ter como responder. 
Depois vieram as greves dos 

trabalhadores dos Correios, 
bancários e petroleiros. Em 
todas, Babá foi pessoalmente 
prestar seu apoio e 
solidariedade, conquistando o 
reconhecimento e respeito 
desses trabalhadores. O 
mandato também participou e 
deu visibilidade nas lutas contra 
as opressões, a exemplo da 
recente passeata que marcou a 
luta contra Eduardo Cunha e em 
defesa do direito das mulheres a 
decidir sobre seu corpo.

Na tribuna da Câmara faz 
denúncias sistemáticas sobre 
prefeito Eduardo Paes, o 
governador Pezão e a presidente 
Dilma. Fez de seu mandato uma 

trincheira de oposição de 
esquerda contra o ajuste fiscal 
dos governantes do PT/PMDB e 
da oposição de direita tucana. 
Ao mesmo tempo em que 
detona os escândalos de 
corrupção dessa falsa 
democracia burguesa que 
sustenta políticos e 
empresários.

Babá ainda conseguiu, com 
a força dos garis, em menos de 
seis meses no parlamento, 
aprovar um projeto de Lei que 
obriga a prefeitura a higienizar 
os uniformes dos trabalhadores 
da Companhia de Limpeza 
Urbana do Rio de Janeiro – 
maior da América Latina.

Mesmo como vereador, 
Babá utiliza o metrô como meio 
de transporte todos os dias; é 
usuário do SUS e mora no 
mesmo local na Zona Norte do 
RJ.

Dessa forma, a CST-PSOL 
segue reivindicando e 
demonstrando, através do 
mandato do Babá, a maneira 
que um militante de esquerda 
deve atuar no parlamento, 
servindo como um “megafone” 
para as lutas da classe 
trabalhadora, contra os 
governos e patrões e a serviço 
da ação direta e não nas 
mediações institucionais para 
conquistar direitos.

Juventude Vamos à Luta no 41º Congresso da UBES

Vamos à Luta - PA
Willian Rodrigues

CST – PSOL/RJ
Denis Melo



Faltam poucos dias para o 
V Congresso do PSOL.  
Brasília está em polvorosa:  o 
PT desaba e as instituições 
do país sofrem um descrédito 
jamais visto, devoradas por 
escândalos de corrupção que 
estão chegando a Lula e 
Dilma. Dirigentes políticos, 
empresários e banqueiros são 
presos e as delações 
premiadas correm a solta 
enquanto todos eles tentam 
passar um ajuste pavoroso 
para o povo trabalhador.  É 
um salve-se quem puder! 

Uma oportunidade 
gigantesca para o PSOL 
como principal partido de 
oposição de esquerda, para 
dar respostas e apresentar 
propostas do ponto de vista 
dos trabalhadores e do povo e 
chamar à mobilização para 
acabar com a podridão dos 
partidos da ordem a serviço 
do grande capital.

Mas, o partido implodiu, 
está dividido ao meio devido 
aos métodos utilizados pelo 
bloco majoritário comandado 
por Luiz Araújo, Ivan 
Valente, Edilson Silva, 
enfim, todos os setores 
nucleados na US que se 
aferram ao controle do 
aparelho partidário a 
qualquer custo.

O desrespeito ao regimento 
votado pelo Diretório 
Nacional

Formou-se uma comissão 
que tinha por finalidade fazer 
cumprir o regimento votado 
pelo DN por unanimidade. 

Mas, a comissão, por 4 votos 
a 3, decidiu que o regimento 
era “interpretável” e que 
alguns artigos davam para 
cumprir ferrenhamente e 
outros não. Por esse 
mecanismo, os votos da US 
se multiplicaram como os 
pães e os peixes bíblicos e 
apareceu finalmente o 
“resultado”: pelos “seus” 
números a US detém 51% 
dos delegados!

Mas, não só se utilizaram 
deste método. Em Macapá, 
cuja prefeitura orgulhava a 
US, embora ela tenha 
reprimido a greve dos 
professores e dos apoios 
recebidos até do DEM, seu 
prefeito Clécio foi da 
US/PSOL até a eleição dos 
delegados para o congresso 
do PSOL. Uma semana 
depois, pulou para a REDE 
com o argumento que os 
municípios precisam da 
ajuda do governo federal. 
Ora, com esse argumento era 
melhor ele voltar para o PT! 
Ou seja, a US utilizou a 
máquina da prefeitura para 
levar seus filiados até as 
plenárias e votar nos seus 
delegados.

Depois de ter 
incorporado, como Secretária 
de Educação, a petista Dalva 
Figueiredo e o ex deputado 
Milhomem do PCdoB, Clécio 
acaba de “ampliar” seu 
governo com o presidente do 
PSDB, Luiz Carlos Santos, 
declarando: “Esse processo 
de transição nos renova”.  
Enquanto isso, quadros e 
dirigentes da US/PSOL 
continuam no governo que 
hoje é da REDE-PT-DEM-

PCdoB-PSDB. Exigimos que 
saiam imediatamente!

Porém, outros métodos 
foram utilizados para obter 
essa sua falsa “maioria”. Por 
ex. em SP, uma vez realizado 
o Congresso estadual e 
votados os delegados, dias 
depois “apareceu” uma ata de 
uma suposta plenária, pelo 
qual a US, passando por cima 
do Congresso, fabricou mais 
um delegado! E assim, são 
dezenas de casos que os 
militantes e filiados bem 
conhecem pelo país afora, 
onde se não fosse pela 
fiscalização quase total do 
bloco de esquerda, a fraude 
teria sido gigantesca! Em 
algumas poucas plenárias 
onde o bloco não conseguiu 
fiscalizar, por ex. em RR, a 
porcentagem de reunidos 
onde fiscalizamos e onde não 
alcançamos, tem diferenças 
gritantes!

O Manifesto Unitário 
contra a Fraude e o Bloco 
de Esquerda

Reivindicamos o esforço 
unitário realizado por todas 
as correntes que defendemos 
a democracia interna, a lisura 
no processo congressual, e 
nos manifestamos contra 
qualquer tentativa de fraude 
ou manobra que distorça a 
vontade soberana da base, 
expressada nas plenárias. 
Esse esforço se manifestou 
num primeiro momento no 
texto denominado 
"Manifesto ao PSOL" 
agrupando um campo 
alternativo à US. O 
Manifesto foi assinado pelas 
correntes do Bloco de 

Esquerda juntamente com os 
parlamentares e dirigentes 
cariocas que integram a tese 
PSOL Necessário (os 
companheiros do Rosa 
Zumbi infelizmente não 
assinaram o Manifesto). 

Lutamos e tentamos 
fiscalizar o maior número 
possível de plenárias, e 
continuamos exigindo que a 
decisão da base seja 
respeitada! No entanto, 
pensamos que perdemos uma 
oportunidade política. Nos 
estados do RJ e do RS, onde 
setores do bloco de esquerda 
tem a maioria da direção, 
propusemos que fossem 
credenciados todos os eleitos 
numa lista única. Não 
acreditamos que a US teria a 
coragem política de intervir 
no RS, estado de Luciana 
Genro ou no RJ de Freixo, 
Jean, Chico e com muita 
militância inserida nos 
movimentos sociais, 
repetindo a nefasta 
intervenção no PT do RJ, na 
década de 90, por parte da 
burocracia da Articulação. 
Infelizmente, as correntes 
majoritárias dentro do bloco 
de esquerda não 
concordaram.

O que está por trás da luta 
pelo aparelho

Quando o método 
burocrático tenta se impor a 
todo custo, sempre existe 
uma razão política. Neste 
caso, achamos que se trata da 
tendência à capitulação ao 
governo petista por parte da 
US, com o argumento do 
“diálogo”... mas esquecem 
que o PT e Dilma estão sendo 

rejeitados por mais de 80% 
da população. Ou seja, trata-
se de uma política totalmente 
marginal, que afasta o partido 
dos que lutam e enxergam no 
PT e no governo Dilma os 
responsáveis do ajuste fiscal. 
Agitam o fantasma golpista 
ou o perigo do retorno da 
direita do PSDB, como faz a 
direção da UNE, do MTST 
ou do MST, como se 
houvesse alguma diferença 
de qualidade entre os dois 
projetos e governos. Os dois 
são a favor do ajuste, os dois 
estão na lama da corrupção 
até o pescoço!

Esta política se combina 
com o oportunismo 
eleitoreiro, de ter como eixo 
o parlamento e tentar eleger a 
qualquer custo, abrindo o 
leque de alianças como 
fizeram no AP ou no PA, 
levando Dilma e Lula no 
programa de Edmilson. 

Logicamente que não 
queremos substituir Dilma 
pelo tucano Aécio ou por 
Marina, aquela que votou no 
Aécio no segundo turno de 
2014, hoje na REDE.

Por isso, trata-se de 
levantar, a partir do PSOL, 
uma clara alternativa de 
classe, colada nas lutas dos 
jovens como os estudantes de 
SP, dos trabalhadores e dos 
setores populares como as 
mulheres que lutam contra o 
obscurantismo do governo e 
do seu aliado Cunha, que 
tenha como eixo impulsionar 
a mobilização unitária para 
acabar com o ajuste e a 
corrupção, lutando por um 
governo da esquerda, dos 
trabalhadores e do povo.
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Partido

A US não 
pode 
dirigir 
o PSOL
Executiva Nacional do PSOL
Silvia Santos

Congresso do PSOL-RJ aprova que o partido não receberá doações de grandes empresários
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As armas do ISIS são
 financiadas pelo Imperialismo

Atentados de Paris

Os atentados de 14 de 
novembro em Paris, que 
acabaram com a vida de mais 
de 100 pessoas indefesas, 
foram atos criminosos 
repudiáveis. Mas, longe de 
expressar uma “guerra entre 
civilizações”, como tentam 
passar setores do 
imperialismo e da imprensa 
mundial mais reacionária, 
para justificar suas ações 
repressivas e limitar 
liberdades individuais, estas 
ações são o resultado da 
política desastrada do 
imperialismo, 
fundamentalmente a 
implementada na Síria.

É indignante, depois de 
ataques como este ou como 
os ocorridos em janeiro deste 
ano contra a redação do 
semanário Charlie Hebdo, 
ouvir as autoridades dos 
países imperialistas como 
França, Alemanha ou EUA, 
prometerem toda classe de 
castigo contra o terrorismo, 
como se não fossem eles 
mesmos os que direta ou 
indiretamente o propiciam. 
Querem aparecer como 
vítimas, quando 
historicamente intervieram, 
invadiram e massacraram 
povos gerando um terreno 
fértil para a formação deste 
tipo de organizações 
terroristas.

 “O imperialismo francês 
tem uma longa história de 
violência colonial na África. 
Agora são parte da coalizão 
que bombardeia 
sistematicamente Iraque e 
Síria [...] apoiam os crimes 
do sionismo contra o povo 
palestino e são insensíveis 
frente ao drama das centenas 
de milhares de refugiados que 
chegam à Europa escapando 
da miséria, da fome 
capitalista e das guerras que 
provocam” diz a declaração 
da UIT-QI. É neste caldo de 
cultivo, aumentado com a 
islamofobia europeia, que 
marginaliza amplos setores 
de imigrantes, que crescem os 

aspirantes a soldados do 
exército do ISIS.  Por isto, 
o principal desafio do 
povo francês é lutar contra 
as políticas de seu próprio 
governo exigindo o fim 
dos bombardeios contra 
populações inocentes na 
Síria e no Iraque, a 
abertura das fronteiras 
para acolher os refugiados 
e o combate das 
desigualdades sociais que 
se estende pelo continente 
europeu.

Por que não 
derrotam o ISIS?

O ISIS, a milícia 
jihadista que reivindicou 
os ataques, é uma 
organização 
ultrarreacionária surgida 
do Al Qaeda. Criada em 
2013, teve, em seus 
inícios, forte apoio 
financeiro das monarquias 
pró ianque da Arábia 
Saudita, Qatar e da própria 
Turquia. Surgida no Iraque 
em meio ao caos gerado pela 
intervenção militar dos 
Estados Unidos, hoje atua 
centralmente na Síria, onde 
convive numa relação 
promíscua com a ditadura de 
Bashar Al-Assad, que é 
apoiada pela Rússia. Não é 
nenhum segredo que Al-
Assad liberou os jihadistas 
dos cárceres para fortalecer o 
ISIS no combate aos civis 
rebeldes que lutam contra o 
regime ditatorial sírio.

Caberia se perguntar, por 
que as forças imperialistas, 
que tanto esbravejam, não se 
unem para acabar de vez com 
essa organização?  
Centralmente porquê de uma 
ou outra forma ela serve aos 
seus interesses.  Atentados 
como os de Paris prejudicam 
a causa árabe, em especial 
dos povos sírio e palestino na 
sua luta contra o 
imperialismo e os governos 
reacionários de Al-Assad ou 
o sionista Netanyahu. Além 
disso, aumenta a islamofobia 
e a arabofobia, a perseguição 
aos imigrantes, o fechamento 
das fronteiras aos refugiados 

e legitima medidas dos 
governos imperialistas que 
aumentam a repressão e 
reduzem as liberdades em 
nome da segurança.

Em recente reunião 
realizada em Viena, EUA, 
Rússia, França, Inglaterra, Irã, 
Turquia, Arábia Saudita, UE e 
a própria ONU, acordaram 
dar “um ano e meio” de prazo 
ao regime ditatorial de Bashar 
Al-Assad para apresentar um 
plano de eleições e 
“estabilizar o país”. Este 
acordo foi ratificado por 
Obama e Putin no G-20. As 
diferenças entre eles é se 
Bashar deve ou não continuar 
à frente do governo, mas 
todos coincidem em preservar 
a integridade do regime com 
seu aparato de repressão. 
Querem ganhar tempo 
bombardeando o território 
sírio para acabar com os 
grupos rebeldes que não 
conseguem controlar, para 
isso contam com a 
“colaboração” do próprio 
ISIS que tem matado milhares 
de rebeldes sírios e curdos 
que participam da resistência 
e são os únicos consequentes 
no duplo combate: contra o 
governo e o ISIS.

É possível derrotar o ISIS
O jornalista argentino 

Marcelo Cantelmi, 
especialista em política 
internacional escreve: “A 
banda do ISIS possivelmente 
será expulsa da Síria para o 
Iraque [..] Mas este pesadelo 
não acabará [...] Se não 
mudam as condições sociais 
e políticas que fazem 
possível o jihadismo, ... 
gerando um crescimento real 
e tangível para esses povos, 
o destino deste drama 
continuará se repetindo”. 
Com efeito, nem os 
bombardeios imperialistas, 
nem a insustentável ditadura 
de Bashar Al-Assad estão 
empenhados em acabar com 
o terrorismo do ISIS. A única 
possibilidade de derrotar 
esse flagelo é o triunfo da 
revolução síria, por isso 
apoiamos militarmente as 
ações encabeçadas pelos 
rebeldes sírios e curdos.

É lícito e humano chorar 
os mortos destes ataques em 
Paris, mas compartilhamos 
este lúcido comentário de 
Santiago Alba Rico, filósofo 
e escritor espanhol que 
residiu no Oriente Médio por 
muitos anos: “... resulta-me 

fácil ir da dor pelos mortos 
em Paris ao dos refugiados e 
ao dos sírios e iraquianos 
que estão sendo 
bombardeados. Agora bem, 
acontece que desde a dor 
árabe do muçulmano, me 
sinto sendo expulso quando 
os líderes mundiais falam de 
um “ataque contra a 
humanidade”, “contra a 
civilização”, “contra a 
democracia” e “'contra os 
valores universais”. Porque 
desde essa dor, julgo 
hipócrita e até trivial  essa 
defesa de “uma 
universalidade” que não lhes 
inclui, que não trata por 
igual as vítimas do ISIS na 
França e as de Beirute do dia 
anterior, que considera 
muito mais grave a morte de 
um francês em Paris que a de 
um sírio em Alepo... Se 
ficamos blindados por essa 
neuroses colonial que 
chamamos “valores” e 
continuamos proclamando 
nossa superioridade moral 
em meio às ruínas que 
ajudamos a produzir, 
daremos razão a todos os 
bárbaros e ficaremos unidos 
a eles na sua obra de 
destruição”.

CST/PSOL-RJ
Adolfo Santos 

Financiado pelas potências imperialistas, ISIS mata centenas de inocentes em Paris


