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Se os trabalhadores do Serviço Público Federal (SPF) são alvos
privilegiados das reformas neoliberais desde o governo Collor, tam-
bém é verdade que os servidores federais engrossaram as fileiras
de resistência contra a ofensiva do capital.

Hoje os desafios dos trabalhadores do serviço público são
maiores: enfrentam a hegemonia dos setores governistas no
interior do movimento. Essa é uma realidade imposta desde o
início do governo Lula/PT em 2002.

Depois de enfrentar a reforma previdenciária do governo
Lula, em 2003, os servidores começaram um importante movi-
mento de ruptura com os governistas, ou seja, com a CUT. Esse
movimento culminou com a fundação da CONLUTAS em 2006.
Entretanto, a orientação reformista predomina no setor que se
opõe à CUT e impede o aprofundamento da ruptura com o
governismo.

A realização de um balaço das luta dos servidores públicos
federais nos últimos anos, de 2005 até agora, mostra que vári-
as categorias fizeram muitas greves, por vezes simultâneas,
mas isoladas. Salvo algumas exceções, os movimentos grevis-
tas dos servidores sofreram sucessivas derrotas, como a assi-
natura de acordos rebaixados que ampliaram as desigualdades
salariais entre os trabalhadores.

Essas derrotas foram provocadas, de um lado, pela estra-
tégia dos setores governistas de deflagrar greves isoladas e de
assinar acordos rebaixados o mais rápido possível para sair da
greve. De outro lado, pela incapacidade dos setores oposicio-
nistas, aglutinados na CONLUTAS e na Intersindical, de cons-
truir a unidade dos servidores e movimentos paredistas
combativos.

A oposição “ao reboque” dos governistas: a
opção pela defesa dos “acordos”

A paralisia da oposição se expressou no reboquismo dessa
às bandeiras e mobilizações dos governistas. Isso ficou mais
explícito no período entre o final de 2008 até o primeiro semes-
tre de 2009, com a incorporação feita por ela da bandeira do
cumprimento dos acordos assinados entre novembro de 2007 e
abril de 2008. A assimilação da luta pelo cumprimento dos acor-
dos foi fruto da estratégia de “unidade de ação das centrais”,
ratificada pelo setor dirigente da CONLUTAS, desde o início de
2009.

A UNIPA já havia advertido que essa política levaria a uma
derrota. Isto por dois motivos básicos:

O primeiro, é que o conteúdo dos acordos era essencialmente
fragmentador. Os acordos assinados fragmentavam economica-

O Fracasso Anunciado:
a eficácia do Governo em neutralizar a oposição

sindical no serviço público federal
mente as diferentes categorias (dando reajustes diferenciados
para servidores com maiores qualificações, diluindo no tempo os
efeitos financeiros e etc).

Num levantamento feito junto aos dirigentes de diferentes

entidades do setor conlutista, vários afirmaram que os acordos
não podiam ser defendidos porque contrariavam as bandeiras his-

tóricas dos sindicatos. Entretanto, a centralização partidária enca-
minhada pelo PSTU e correntes do PSOL, levou a definição da
defesa dos “acordos” como luta principal da oposição. 

Em segundo lugar, nenhum fato insinuava que o governo pro-
moveria um descumprimento global dos acordos que ele mesmo
concebeu e que só era interessante para sua política. Entre-
tanto, a análise catastrofista entendia que a crise mundial obri-
garia o governo a suspender os acordos. Uma análise da con-
juntura não é fruto da ingenuidade, mas da própria necessida-
de de subordinar as ações da oposição à aliança estabelecida
com as centrais governistas e pelegas (além da própria base
teórica equivocada).

O cumprimento pelo Governo Federal de grande parte dos
acordos no mês de julho de 2009 mostra toda a incapacidade
política dos setores reformistas de dirigirem a oposição sindical
ao Governo do PT. Ao mesmo tempo, os setores dirigentes da
CONLUTAS tentam ludibriar a si próprios dizendo que o cumpri-
mento dos acordos foi uma “vitória do movimento”.

Ou seja, a política não é nefasta pelos seus efeitos práti-
cos somente, mas pela indução a completa negação da realida-
de concreta, criando uma maneira deformada de análise da
conjuntura política que só pode conduzir a mais derrotas.     

Na realidade, o que testemunhamos em 2009, é como a
CUT, através da CONDISEF e da política da unidade das cen-
trais, conseguiu ser extremamente eficiente em desorganizar
a oposição, através da difusão do seu programa e da transfor-
mação da derrota de 2008 (a assinatura dos acordos rebaixa-
dos) na suposta “vitória de 2009” - com a ajuda da incapacida-
de política dos setores reformistas dirigentes da oposição. A
eficácia do Governo Lula/PT, foi obtida pela hegemonia das
táticas e bandeiras de luta da CUT, real direção do movimento
sindical no Serviço Publico Federal, apesar de se encontrar em
termos numéricos, numa posição desfavorável (já que ANDES,
SINASEFE e FASUBRA estão fora da CUT e na CONDISEF exis-
tem oposições importantes).

Para combater a direção governista da CUT e CTB (que
levam ao reboque hoje a CONLUTAS) é preciso rearticular a
oposição sindical no SPF. Isso implica em articular uma campa-
nha salarial e criar instrumentos de organização e luta de base,
unificando as reivindicações das diversas categorias e prepa-
rando para 2010 uma greve unificada. As reivindicações dos
servidores públicos devem combater a fragmentação imposta

pelo governo Lula e ao mesmo tempo combater a burocracia sindi-
cal cutista e os setores de oposição cooptados por sua política.

Abaixo a CUT e CTB pelegas!
Pela construção de um movimento nacional de oposição sindical e popular!

Ato de lançamento da campanha salarial dos SPF´s
2009 organizado pela CNESF em Março
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No dia 28 de junho, o presidente de Honduras Manuel
Zelaya foi seqüestrado e mandado pra fora do país por
militares encapuzados. Foram tomadas estações de radio
e televisão, palácio e órgãos de governo, estradas, etc.
Praticamente toda a capital Tegucigalpa amanheceu cheia
de tanques, aviões, helicópteros e patrulhas de militares
armados. A Junta golpista declarou Roberto Micheletti do
Partido Liberal, o mesmo partido de Zelaya, como novo
presidente.

Este golpe lembra os golpes que colocaram no poder
as ditaduras em quase toda a América Latina dos anos
1960 até fins dos 80. Foi arquitetado pela cúpula das prin-
cipais organizações políticas da burguesia de Honduras, os
partidos Liberal e Nacional, a Corte Suprema, o Congres-
so, meios de comunicação, estado-maior das forças arma-
das, Igreja Católica, sociedades “civis” e a embaixada dos
EUA. O que tem de novo, porém, é a reação ao golpe.
Nos dias seguintes, formou-se uma ampla frente de de-
núncia: dentre outros, Lula, Chavez, Fidel Castro, Álvaro
Uribe, OEA, União Européia, ONU, e o próprio Barack
Obama defenderam a volta de Zelaya. Junto com eles, no
Brasil, PT, PCdoB, Psol, PSTU, centrais e  movimentos go-
vernistas.

Base histórica do imperialismo e a “república
das bananas”

Honduras é o terceiro país mais pobre das Améri-
cas. Sete de cada dez pessoas vivem em situação de po-
breza e extrema pobreza. Está na periferia do capitalismo
e sua economia está baseada nos latifúndios exportado-
res de banana e café. É extremamente dependente: 70%
do seu comercio externo é de exportação para os EUA e
55% é importado de lá, em geral bens industrializados.
Nos últimos anos, acompanhando as reestruturações do
capital no seu atual estágio ultra-monopolista, começou a
ter um setor de maquiladoras têxteis, ou seja, a implantar
fábricas que se espalharam pelo mundo e que se baseiam
na superexploração do trabalho, exportando produtos sub-
sidiários na cadeia de produção controlada por mega
corporações.

Honduras foi a principal base de ações do imperialis-
mo na América Central. Seus militares, inclusive os golpistas,
foram treinados na famosa Escola Militar das Américas.
Possui uma base militar dos EUA a menos de 100 km da
capital. Foi sede para o imperialismo armar, financiar e fo-
mentar a sangrenta repressão aos movimentos populares
e guerrilheiros na Nicarágua, El Salvador, Cuba, etc. Em
2005, assinou o Tratado de Livre Comercio (TLC) com os
EUA que permitiu sua quase completa dependência políti-
ca e econômica. Latifundiários ultra-reacionários contro-
lam a política burguesa oficial.

Os EUA, o neocaudilhismo “bolivariano” de
Manuel Zelaya e a luta popular anti-golpe

O golpe teve participação e conivência dos EUA,
como praticamente tudo que acontece politicamente em
Honduras, ao contrário das mentiras propagadas pela mídia
burguesa e aliados. Os EUA financiam diretamente as pró-
prias entidades “civis” que servem de base para o golpe,

Honduras: o imperialismo e o “bolivarianismo” contra a luta
popular anti-golpista

Abaixo o golpe! Abaixo Mel Zela ya! Viva a Luta do Povo Hondurenho!
51º Congresso da “União Neoliberal dos Estudantes”- UNE

Entre os dias 15 a 19 de Julho foi realizado o 51º Congresso da UNE  (CONUNE) para o Biênio
2009-2011. O Congresso serviu apenas como mais um ato de apoio ao governo Lula, que determina
as demandas para todo o movimento social, e para sacramentar mais uma vez a UJS/PCdoB no
comando da entidade.

A UJS em aliança com correntes ligadas ao PT (Construindo um Novo Brasil e DS), PSB, MR-8 e
PDT elegeram com 71% dos votos (1802 votos do total de 2526) a maioria absoluta da nova
diretoria. Como não poderia deixar de ser, o novo presidente, Augusto Chagas pertence a UJS.
Cabe ainda ressaltar que a Juventude Petista (AE, O Trabalho, MPT e Articulação Estudantil) ficou
com 279 votos, 11% dos votos. Ou seja, o governismo teve 82% dos votos.

Além de financiado pelo Governo de Goiânia e pelo governo Federal, o CONUNE teve como
ponto alto a participação do presidente da República e adesão da UNE à campanha “O Petróleo tem

Manifestação de apoio a Zelaya lembra jovem
morto em protestos na capital de Honduras

como a “Paz e Democracia”, através da famosa agencia
americana para o desenvolvimento, USAID, com mais de
50 milhões de dólares/ano. Negociações diretas entre o
embaixador americano e o bloco golpista já estavam em
curso meses antes.

O governo Obama não foi surpreendido. Porém, o im-
perialismo dos EUA está sob outras condições das que
tinha na Guerra Fria. Não tem mais condições políticas para
defender abertamente um golpe deste tipo na América
Latina. Obama mantém ocupações militares no Haiti, Iraque
e Afeganistão sob o discurso da “democracia”; luta contra
outros blocos imperialistas na própria América Latina, Eu-
ropa oriental, Ásia e África; tem que enfraquecer as bra-
vatas e alianças lideradas por Hugo Chavez e ao mesmo
tempo tem que manter em seu campo de influência o
bloco “rosa” de Lula, Bachelet e seus amigos. Neste sen-
tido, o golpe não é um fim, mas um meio que a burguesia
hondurenha teve para neutralizar o presidente Zelaya e
seu projeto caudilhista, baseado numa tentativa atrapa-
lhada de mudança de alianças políticas. É uma luta entre
facções da burguesia.

Zelaya é um “traidor” da oligarquia e um caudilho qua-
se clássico, que, sem apoio ao seu projeto de mudança
constitucional e continuidade na presidência entre a bur-
guesia local, ligada diretamente aos EUA, tentou obter
apoio externo com os governos burgueses ditos
“bolivarianos” e “anti-imperialistas”. Fazendeiro, líder políti-
co do empresariado desde 1970, se elegeu apoiando o
TLC e a plataforma do Partido Liberal. Ficaria na presidên-
cia até 2010, mas, nos últimos anos veio a se aliar ao
chavismo. Entrou para a Petro-Caribe e a “ALBA” (Alterna-
tiva Bolivariano para as Américas), aumentou o salário mí-
nimo e começou a fazer um discurso de “defesa dos ne-
cessitados”, louvação a Deus, crítica dos EUA e apoio a
Cuba. O golpe se deu quando ele tentava fazer um refe-
rendo para mudar a Constituição que foi considerado “ile-
gal” às vésperas da eleição marcadas pra novembro.

Obama evitou classificar como “golpe” o episodio, o
que significaria, nas leis dos EUA, interromper imediata-
mente a ajuda militar e econômica ao governo golpista e
manteve seu embaixador no país. A Secretaria de Estado
Hillary Clinton declarou em 7 de julho: “Acabo de celebrar
uma reunião produtiva com o presidente Zelaya... Reite-
rei a ele que os Estados Unidos apóiam a restituição da
ordem constitucional em Honduras. Seguimos apoian-
do os esforços regionais através da OEA para conseguir
uma resolução pacífica segundo as normas da Carta De-
mocrática. Chamamos a todas as partes a não cometer
atos de violência e a buscar uma solução pacífica, consti-
tucional e estável às sérias divisões em Honduras, por meio
do diálogo. Para esse fim, temos trabalhado com nossos
sócios no  hemisfério para estabelecer uma negociação,
um diálogo que poderia desembocar numa resolução pací-
fica” (H. Clinton, grifado por Eva Golinder para Rebelión).
Sendo assim, até o fim das “negociações” e as eleições,
os EUA e a burguesia hondurenha aliada acabariam com a
tentativa de constituinte e jogam por terra a tentativa de

reeleição de Zelaya.
Porém, a luta popular anti-golpe em Honduras explo-

diu e deu origem às maiores mobilizações da historia de
Honduras. As manifestações nas cidades e no campo le-
vam jovens, camponeses e trabalhadores para as ruas e
acirram a luta de classes. O exército impôs toque de reco-
lher e começou a assassinar lideranças sindicais e popula-
res. Correspondentes classistas afirmam que a limitação
desta luta está justamente em Zelaya que, através de
seus aliados, estaria condenando a “violência” e clamando
pela luta “pacífica”.

O governismo e o golpe no Brasil
 Neste contexto, ao invés de apoiar o avanço da

luta anti-golpe, o governismo brasileiro mostra a quem
serve, fazendo coro com os EUA, exigindo que se resta-
beleça a “ordem constitucional” e que Zelaya volte ao poder,
respeitando-se o “processo popular e democrático” em
Honduras contra o “retorno das oligarquias ditatoriais ao
poder” (Carta aberta ao Consulado de Honduras e ao Povo
Hondurenho, 30/06/09, assinada, dentre outros por PT,
PCdoB, MST, CUT, UNE, CTB, Consulta Popular e PSOL).

O PSTU/LIT, apesar de caracterizar Zelaya como um
latifundiário e seu governo como burguês, afirma que ele
foi eleito pela “vontade popular” e que as eleições que o
levaram ao poder “devem ser respeitadas”. Em seguida,
defende que Zelaya seja restituído e que, com a derrota
do golpe, se convoque uma “Constituinte democrática e
soberana” (site da LIT). Com isso, na prática e no discur-
so, todos estão unidos contra o protagonismo popular das
lutas anti-golpe, defendendo as eleições burguesas, o opor-
tunismo e o charlatanismo chavista “bolivariano” e o caudi-
lho Zelaya.

Só o povo hondurenho pode fazer avançar as
lutas, destruir o golpe imperialista e o governo bur-
guês de Zelaya.

que ser nosso” organizada pelo PT (Construindo um Novo Brasil) para mudar o marco regulatório da
exploração do petróleo.

A chamada oposição de esquerda da UJC/PCB e PSOL (APS, ENLACE, MES, CSOL, Domínio
Público e CST) conseguiu seus 252 votos, ou seja, 9% dos votos, e participaram da farsa governis-
ta, o que só confirma o caráter oportunista e de conciliação de classe desses setores. Vale ressaltar
que fora os problemas históricos de tiragem de delegados, muitos fraudados, estes agora repre-
sentam os DCE’s e não mais os cursos.

Logo terminado o Congresso, o PSTU fez um chamado ao Para-Governismo para compor a
Assembléia Nacional dos Estudantes Livres (ANEL). Agora é esperar a negociação entres as corren-
tes e partidos para ver a divisão da fatia do bolo, ou se os oportunistas ainda permanecerão na
Secretaria de Juventude do Governo Lula, a União Neoliberal dos Estudantes.

Abaixo a UNE Pelega e Governista! Construir a Rede do Movimento Estudantil Classista e Combativo!
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Carta de Apresentação do Pró-Núcleo UNIPA-CE
O ano de 2007 foi uma importante data na tentativa

de organização do anarquismo cearense. A necessidade
de criação de uma organização específica anarquista nas-
ceu da materialidade das lutas estudantis protagonizadas
no ano de 2007 e que teve nas ocupações de Reitorias,
a nível nacional, o seu símbolo de luta. A partir de então
se começaram a ensaiar os primeiros passos de criação
de uma organização anarquista que pudesse superar os
tão débeis coletivos locais de forte caráter culturalista e
pouco efetivos na luta de classes.

Esse movimento de organização desembocou na cri-
ação da Organização Resistência Libertária (ORL). As ten-
tativas de forjar uma organização anarquista no Ceará,
que pudesse desempenhar um importante papel na luta
de classes, logo encontraram as barreiras teóricas do
confusionismo ideológico, resultado da formação anteri-
or da maioria dos componentes da ORL. O máximo que
esse confusionismo ideológico conseguiu alcançar foi um
ecletismo mais débil do que de costume, marcado por
muitos dos resquícios culturalistas, de uma “retórica
anticapitalista” bastante próxima do “movimento-
antiglobalização” e na defesa do dito “anarquismo soci-
al”, professado por grupos revisionistas como a FARJ.

 Os debates acerca da necessidade de um programa
político anarquista para a revolução, da importância da
análise de conjuntura e de uma tomada de
posicionamento claro perante a reorganização do movi-
mento sindical-popular (Conlutas X Intersindical), que se
constituíam, a nosso ver, como elementos básicos do
pensar estratégico revolucionário eram na ORL tachados
de desvios marxista-leninista-trotskista ou completamente
ignorados. As discordâncias e as diferentes opiniões eram
logo tratadas com mal-estar e buscava-se o tão sagrado
e amorfo consenso. O resultado prático desse
confusionismo ideológico, que ignorava importantes ques-
tões teóricas e práticas, foi o imobilismo político da nas-
cente organização, que tinha como “debate teórico” prin-

Pela contrução do Partido Anarquista!
Ousar lutar, ousar vencer!

cipal a formulação de uma mera carta de apresentação
onde seriam expostos seus princípios. 

Devido às incompatibilidades teóricas e suas conseqü-
ências práticas para a séria militância anarquista, nos des-
ligamos da ORL e iniciamos o processo de criação de um
embrião de organização. O então chamado Comitê Pró-
Organização Anarquista no Ceará (CPOACE) tinha como
objetivo forjar, no transcurso da luta de classes do povo
cearense, uma organização capaz de elaborar uma estra-
tégia proletária para dar respostas claras aos desafios da
luta de classes e da prática revolucionária. Nosso humilde
e árduo trabalho militante no Movimento Estudantil local
e nacional e na solidariedade de classe nas lutas dos tra-
balhadores foi feito nesse sentido. 

Contudo, sabíamos da necessidade de superar o regi-
onalismo de nossa militância e da importância da criação
de uma organização política anarquista a nível nacional,
assim como da importância do trabalho teórico sério para
um conseqüente agir estratégico. Nesse sentido, fomos
buscar nas manifestações a nível nacional do anarquismo
algumas das respostas para nossos dilemas teóricos e prá-
ticos. Acabamos por encontrar na União Popular Anar-
quista (UNIPA) um comprometido e sério trabalho teóri-
co a partir  um ponto de vista proletário, revolucionário e
anarquista. Trabalho esse que não identificamos nos se-
tores ligados ao denominado “anarquismo organizado”.  

Esses setores não dão indícios de conseguirem desen-
volver uma teoria capaz de dar conta da realidade brasilei-
ra e latino-americana na perspectiva de indicar com clare-
za e sem meias palavras as tarefas dos anarquistas na luta
de classes. O ecletismo brasileiro, representado pelo Fórum
do Anarquismo Organizado (FAO), parece não conseguir
superar o debate raso sobre a “necessidade ou não de
organização”, se tornando essa sua camisa de força e a
justificação de sua existência enquanto um “espaço de
construção”.  

O posicionamento de importantes setores do FAO na

construção da para-governista Intersindical nos deixou
claro qual o caminho prático no qual desemboca o
ecletismo. O posicionamento político desses setores fren-
te ao individualismo e a caracterização errônea da Guer-
ra Civil Espanhola como uma “Revolução Espanhola” cor-
roboraram para nossa avaliação de que o ecletismo não
consegue dar respostas claras às questões ideológicas,
teóricas e práticas.  

A despreocupação teórica demonstra uma predispo-
sição para o oportunismo, onde o confusionismo ideoló-
gico gera práticas também confusas. É necessário deixar
claro os marcos da ideologia anarquista e formular uma
teoria que seja capaz de dar conta de uma coerente
compreensão da realidade e que funcione como base
para determinar um programa e uma estratégia revoluci-
onária. Encontramos esses requisitos no bakuninismo de-
fendido pela UNIPA. O bakuninismo se mostra como o
único capaz de armar os anarquistas e as massas com
uma perspectiva programática de estratégia revolucio-
nária na destruição do capitalismo e construção do soci-
alismo. Superando assim o revisionismo anarcocomunista
e o ecletismo, que tanto retrocesso trouxeram a nossa
ideologia.  

A UNIPA demonstra ter superado a cantilena do de-
bate “organizadores x antiorganizadores”, rumo à elabo-
ração de táticas e estratégias consonantes com a con-
juntura e com a ideologia por ela professada, para a efe-
tiva intervenção na luta de classes. Intervenção essa
gerada a partir de uma compreensão global da luta de
classes e do objetivo finalista da estratégia revolucioná-
ria anarquista. 

É por esses motivos, de natureza teórica e prática,
que aderimos a UNIPA enquanto pró-núcleo na pers-
pectiva política de consolidação do bakuninismo a nível
nacional e efetivação de uma estratégia proletária para
a revolução socialista.

No momento em que vários trabalhadores sofrem com a perseguição e as punições
levadas a cabo pela Petrobrás contra aqueles que exerceram seu justo direito de greve em
março, o que se vê no movimento petroleiro é a incapacidade da Frente Nacional dos
Petroleiros de romper com a agenda governista e impulsionar a luta necessária para rever-
ter essa derrota imposta pela empresa.

Ao mesmo tempo, os governistas da Federação Única dos Petroleiros aproveitam o
vácuo de mobilização no movimento petroleiro para direcionar a categoria rumo à colabora-
ção de classes e reforço do governo Lula. A estratégia governista de encampar mobiliza-
ções direcionando o proletariado para defender suas bandeiras colaboracionistas já foi
identificada no nº 47 do Causa do Povo (03/2009).  Nosso texto “A retomada da ofensiva
dos governistas” deixou clara o quão perniciosa é a perspectiva desenvolvimentista e
colaboracionista para o movimento dos trabalhadores, além de demonstrar a incapacidade
do setor majoritário da CONLUTAS e demais para-governistas de romper com esta perspec-
tiva.

No movimento petroleiro nossa análise se confirma. Tomando por exemplo a última
greve da categoria, vemos que a repentina “radicalidade” da FUP governista em indicar
uma greve com bandeiras dispersas não tinha outro objetivo senão inaugurar a estratégia
de ofensiva governista no movimento petroleiro, além de buscar interferir no jogo político
de cargos dentro da empresa no momento em que o PMDB visava postos atualmente
ocupados pela Articulação/PT.

A FNP, nesse contexto, demonstrou suas limitações mantendo-se a reboque da política
governista. Durante a greve de março a direção da FNP não apresentou nenhuma propos-
ta que avançasse em relação às propostas rebaixadas da FUP e, o que foi pior, não fez nada
além de seguir os indicativos de mobilização da FUP, insistindo obsessivamente em compor

Ofensiva governista e reboquismo opor tunista no mo vimento
petroleiro

O petróleo e todas as riquezas produzidas pelos trabalhadores têm que ser dos trabalhadores!

as mesas de negociação que a federação governista articulava com o RH da empresa.
 Ao final da greve nacional, onde a política derrotista de unidade culminou, obviamen-

te, na derrota do movimento, os petroleiros foram subornados com migalhas e iludidos
com promessas vãs, inclusive a “garantia verbal” do gerente de RH da Petrobrás, o ex-
dirigente da CUT, Diego Hernandes, de que não haveria punições. Evidentemente tal
garantia não valeu de nada aos trabalhadores que agora sofrem com as suspensões, cortes
de ponto, transferências arbitrárias e toda sorte de assédios morais.

Com uma avaliação totalmente equivocada sobre a greve, os para-governistas do PSOL
e PSTU afirmam que houve vitória dos trabalhadores por conta do caráter amplo da
mobilização e que a FUP teria saído enfraquecida. Partindo desta avaliação a direção da FNP
incorre em um erro ainda mais grave: intensifica os esforços para a construção da “unidade”
com os governistas, encampando suas bandeiras com a ilusão de poder dirigi-las. E ao invés
de centrar esforços na luta contra as perseguições e pela reversão das punições já concre-
tizadas, prioriza a campanha governista “O petróleo tem que ser nosso” por puro oportu-
nismo, condicionando a mobilização dos trabalhadores à sua política reboquista e jogando
do lado da Articulação/PT. Ao mesmo tempo abre espaço ao governismo para direcionar a
luta contra as punições rumo à colaboração de classes e utilizá-la no jogo político de disputa
por cargos dentro da estatal.

Somente com a ação direta dos trabalhadores efetivos e terceirizados se poderão
reverter as punições e refundar os marcos da organização petroleira. As tarefas imediatas
dos ativistas petroleiros são: derrotar o governismo no movimento e superar os limites do
para-governismo. A criminalização do movimento petroleiro não pode ser enfrentada pela
via legalista, somente paralisações e piquetes organizados a partir da base garantirão a
vitória.
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No dia 23 de junho de 2009, a Câmara
Legislativa do Distrito Federal aprovou o proje-
to de lei nº 1.245/09 de passe-livre estudantil
apresentado pelo Governo do DF. O passe-li-
vre estudantil é uma pauta reivindicativa do
estudantado e foi viabilizada no período de lu-
tas contra o aumento de tarifa dos transpor-
tes em 2006. Porém, o projeto apresenta uma
resolução limitada que garante apenas o traje-
to escola-casa e com somente quatro passes.
Apesar disso foram feitas 14 emendas ao pro-
jeto por meio da interlocução de estudantes e
do Movimento Passe Livre (MPL) do DF com
parlamentares. Elas sinalizam basicamente para
a extensão do passe-livre aos alunos de todos
os níveis, inclusão dos sistemas do metrô e de
microônibus e a concessão de 16 passes ex-
tras nos dias não-úteis para a formação cultural e lazer da juventude. No entanto, como já era de se
esperar o governo vetou as emendas. O projeto agora retorna para a Câmara Legislativa esperando a
aceitação ou não dos parlamentares.

 A conformação geral deste acontecimento é parte da atual conjuntura no DF.  Como já analisamos,
no DF há uma reprodução em termos específicos da ofensiva do governismo que garante a adesão do
movimento sindical-popular à plataforma burguesa com soluções desenvolvimentistas para a crise eco-
nômica 2008-2009. Deste modo, o governismo amordaçou a luta nesta etapa numa política de
colaboracionismo aberto. Este fato mais geral teve uma expressão peculiar no DF onde surgiram mobi-
lizações dispersas, corporativas e economicistas no movimento sindical dirigidas pela CUT/PT com a
estratégia de desgastar o governo Arruda-DEM* para as eleições em 2010.

Quanto aos transportes devemos lembrar que o ano se iniciou com um aumento de 50% nas
passagens de metrô e microônibus. Em resposta a este fato foi formada uma frente-única com o
governismo contando com a Conlutas, CTB, CUT e com a bancada petista da câmara que defendia
medida legal contra o aumento.  Neste quadro, mesmo que a luta não tenha se aglutinado em mobili-
zações concretas, o governo tentou amortecer o descontentamento das massas para limpar sua ima-
gem política. É neste marco que deve ser entendida a aprovação do passe-livre estudantil: uma “con-
cessão” da burguesia operada pelo governo Arruda-DEM que combina de modo peculiar uma estratégia
neoliberal como medidas populistas para garantir a governabilidade. Por isso antes do lançamento do
passe-livre o governo garantiu a renovação da frota rodoviária sob financiamento das empresas a “custo
zero” para o governo.

Deste modo, o passe-livre aprovado cumpre uma tripla função: aplaca um anseio já
sedimentado na massa insatisfeita com a qualidade do transporte; limpa a imagem política
do governo Arruda-DEM abrindo campo para as eleições em 2010; garante uma restituição
indireta da margem de lucro dos empresários que tiveram de financiar a nova frota.

O caso do MPL merece uma análise. Surgido em 2004 no DF, em plena crise do governismo, este
se valeu do “apartidarismo” para blindar o PT, de modo a deslocar o eixo da questão movimento de
massas versus governismo para a falsa relação “autonomia” versus “partidos”. Este debate abstrato
rebaixou a luta à consciência atrasada da juventude dispersa que não se identificava com o projeto
petista diretamente e possuía aversão à organização nos Partidos em geral, até mesmo os revolucioná-
rios. Esta secundarização da organização é fruto da tática que relega o movimento à sombra para
espelhar como “vitrine de propaganda” os projetos de parlamentares petistas. Outra limitação é sua
constituição programática que defende a “municipalização” dos transportes para garantir a gratuidade
da tarifa. Isso implicaria que o Município deveria custear a passagem repassada, independente do seu
preço final, às empresas que detêm a concessão do serviço. A questão é que dentro dos marcos do
regime não se permitiria a diminuição da taxa de lucro dos empresários e a experiência recente do DF
aparenta ser uma prova viva disso.

A única saída, portanto, é a “expropriação dos expropriadores”, quer dizer, expropriar o capital da
burguesia e deixar o transporte sob controle do proletariado. Para esta tarefa é necessário construir
sólidas bases organizativas para o movimento reivindicativo contra a Máfia dos transportes. Estas devem
estar baseadas na ação-direta, na democracia de base e na independência dos patrões e governos.
Cada luta reivindicativa deve ser oportunizada para conscientizar o proletariado de sua tarefa política e
armá-lo neste “ensaio” para a luta final rumo ao socialismo.

_________________
*Sobre este assunto ver também o artigo “Sob a hegemonia governista no DF: fragmentação das

lutas e a rendição ao sindicalismo pelego e ao colaboracionismo” do pró-núcleo da UNIPA-DF.

Aprovação do passe-livre estudantil no
Distrito Federal:

 “concessão” para compensar a taxa de lucro dos empresários,
aplacar as massas e fazer projeção eleitoral em 2010

Combater a Máfia dos transportes!
Lutar por um verdadeiro direito do passe-livre pela ação direta!

Nenhuma ilusão nos parlamentares petistas, do DEM e no oportunismo
“apartidário” do MPL!

Governo do DF apresenta projeto de passe-
livre a representantes estudantis pelegos

(19/06/2009)

Entre os meses de abril e junho de 1989, aconteceram diversas
manifestações na China que ficaram conhecidas como Manifestações
da Praça Tian’anmen (palavra chinesa que significa “paz celestial”).
Essas manifestações refletiram a insatisfação do proletariado indus-
trial, estudantes e intelectuais descontentes com a política do Par-
tido Comunista (PC). As reivindicações de maneira geral clamavam
por mais liberdade, por uma reforma política, com criticas “liberais”
de um lado e de esperança de “renovação do socialismo” do outro.

Desde o inicio da fase contra-revolucionária da Revolução Cul-
tural, no final dos anos 60, até o seu encerramento oficial, em 1977,
o PC liquidou a grande maioria de oposição revolucionária de esquer-
da. A Nomenklatura, os altos dirigentes dos Estados Socialistas, jo-
gou Napalm antes do desabrochar das cem flores, o que garantiu a
sua estabilidade e do Estado, abalada pelas medidas revolucionárias
dos revoltosos da primeira fase da Revolução Cultural.

No inicio dos anos 70, a Nomenklatura chinesa já iniciara o pro-
cesso de abertura econômica, com os primeiros contatos com os
EUA em 1972, quando Mao Tse Tung recebeu o presidente
norteamericano Richard Nixon. A China já não apoiava o Vietnã, que
recebia armas dos Soviéticos. Em 1978, o Partido, com forte e de-
cisiva atuação de Deng Xiaoping, um dos poucos remanescentes da
1º Geração de Revolucionários, aprovou a política de reforma eco-
nômica.

A mudança da política externa americana para Ásia  devido às
conseqüências do Vietnã, na segunda metade dos anos 70, aproxi-
mou mais ainda os dois Estados. Os dois países tinham interesses em
manter a estabilidade da região, os chineses queriam evitar uma
expansão da vitória vietnamita e os americanos, que enfrentavam
uma grande crise, estavam preocupados com o crescimento econô-
mico japonês. Em 1979, Deng Xiaoping visitou os EUA e consolidou
a chancela do imperialismo americano para o nascimento do Dragão.

Nos anos 80, a conjuntura político-econômica não era nada favo-
rável aos burocratas comunistas. Meses depois de Tian’anmen se
iniciaria a unificação alemã. A URSS estava totalmente desestabilizada,
e avançava a restauração capitalista. Portanto, era crucial para PC
Chinês a manutenção da estabilidade do Estado Chinês e da
Nomenklatura, evitando qualquer tipo de fissura no “ovo” do Dra-
gão.

 Enquanto as Reformas capitalistas avançavam na economia, em
outros aspectos da vida chinesa continuava o total controle do Es-
tado e do Partido nas esferas individuais, sociais e políticas. Porém,
dentro do PC havia divergências entre o grupo de Deng Xiaoping,
Zhao Ziyang e Li Peng (2º Geração) e de Hu Yaobang que defendia
uma maior abertura política, com reformas, e maior liberdade de
expressão.

Em 1987, Hu Yaobang foi expulso do governo, provocando os
primeiros protestos estudantis. As reformas econômicas tiveram como
conseqüências para os trabalhadores urbanos mais desemprego e
aumento da inflação. A Morte de Hu Yaobanb em abril de 1989 foi o
estopim para o inicio dos protestos em Pequim. Milhares de estu-
dantes, professores e trabalhadores passaram a participar dos pro-
testos por reformas políticas democráticas, com uma parte dos ma-
nifestantes acreditando em uma renovação do socialismo. Em maio
os estudantes decretaram greve de fome e o governo decretou lei
Marcial, o que não diminuiu as crescentes mobilizações.

O governo então decidiu enviar as tropas do exército para con-
ter as manifestações e afastou Zhao Ziyang do poder, já que havia
assumido certa simpatia com o movimento. Iniciou-se em seguida o
massacre por parte das tropas chinesas que avançaram apesar da
resistência desarmada e com barricadas feitas pelos manifestantes.
Milhares de pessoas, segundo a Cruz Vermelha, foram mortas. No
inicio de junho a manifestação foi controlada.

A repressão do Estado aos manifestantes teve como preocupa-
ção do PC a sua própria estabilidade, do Estado e da Nomenklatura,
o que evitou um cenário de esfacelamento, e a continuidade das
reformas econômicas capitalistas. Assim, o establishment do PC li-
quidou a Revolução Cultural e acabou com os protestos de Tian’annem
para garantir o nascimento do Dragão e a estabilidade da região
asiática para a Águia Imperial

O nascimento do Dragão sob
a tutela da Águia Americana


