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A Greve geral como
instrumento de

resistência à ofensiva
do Capital (p 4)

Radicalização da luta de classes
na Grécia

Plenária Estudantil Classista e
Combativa

No dia 25 de Junho de 2011 foi realizada a Plenária Estudantil
Classista e Combativa. O objetivo de tal Plenária foi reunir
estudantes de base que estão atuando em seus locais de estudo
sob um programa antigovernista e classista ... (p.5)



2 - - - - - Causa do Povo     ----- nº60 - Julho/Agosto de 2011

Os trabalhadores dos serviços
públicos federais (SPFs) encontram-se
em mobilização: os técnicos-adminis-
trativos das universidades federais, or-
ganizados nacionalmente pela
FASUBRA então em greve desde 6 de
junho de 2011; a FENAJUFE (que or-
ganiza os trabalhadores Judiciário Fe-
deral e do Ministério Público da União)
aprovou está em greve desde 16 ju-
nho; e o SINASEFE (sindicato nacional
dos servidores da educação básica e
tecnológica federal) aprovou
deflagração da greve nacional da ca-
tegoria a partir de 1° de agosto.

Esse quadro de mobiliza-
ções já era esperado diante da nova
ofensiva neoliberal promovida pelo go-
verno Dilma/PT, como o corte de 50
bilhões do orçamento da União e o
desengavetamento de projetos de lei
que dão continuidade as reformas ad-
ministrativa, previdenciária e trabalhis-
ta. Mas para o entendimento da atual
dinâmica do movimento do SPFs é
necessário recapitular suas lutas recen-
tes.

1. Os SPFs no contexto do pre-
domínio das políticas
colaboracionistas

Após a Era FHC/PSDB (1995-
2002), marcada por intensas mobiliza-
ções contra as reformas neoliberais, o
movimento dos servidores públicos fe-
derais sofre os efeitos da Era Lula/PT
(2003-2010), isto é, o predomínio do
governismo na direção dos seus prin-
cipais sindicatos. Os governistas impu-
seram uma política de colaboração de
classe, pois apoiaram o Governo Lula/
PT que governou com a burguesia e
para a burguesia.

Entretanto, as contradições da
política colaboracionista se explicitaram
ainda no primeiro ano do Governo Lula/
PT, por ocasião da reforma da previ-
dência de 2003 que atingiu os servido-
res públicos. Diante do apoio velado das
direções cutistas à reforma da previ-
dência, importantes sindicatos dos ser-
vidores se desfiliaram da CUT, exem-
plo do SINASEFE, do ANDES (sindica-
to nacional dos docentes das Faculda-
des) e da FENASPS (sindicato dos tra-
balhadores em saúde, previdência e
assistência social).

Entre 2003-2006, o Governo
Lula/PT e os governistas sofreram com
o desgaste no interior do movimento
dos SPFs, por isso mudaram de estra-

tégia no período de 2007-2010. As es-
tratégias do Governo foram: 1) reali-
zação de negociações em separa-
do; 2) atendimento parcial das rei-
vindicações; 3) proposta de acor-
dos parcelados e 4) continuidade
das reformas neoliberais em peque-
nos pacotes. Por sua vez, os gover-
nistas adotaram as seguintes medidas:
1) realizaram lutas isoladas com pau-

tas setoriais e rebaixadas; 2) subs-
tituíram as lutas salariais pela
reestruturação das carreiras; 3) acei-
taram os acordos parcelados e 4)
romperam com a Coordenação Na-
cional de Entidades de Servidores
Federais (CNESF).

O governismo reconquistou es-
paços importantes com a adoção des-
sas estratégias, mas também contou
com a ineficácia dos setores de oposi-
ção, principalmente aqueles sob a di-
reção da CONLUTAS e da Intersindical.
Os setores de oposição acabaram fi-
cando a reboque dos governistas, es-
pecialmente depois da desarticulação
da CNESF (sobre esse processo veja
o Causa do Povo edições número 39,
40, 42 e 50).

2. Atual conjuntura do movi-
mento dos SPFs

A conjuntura não mudou muito,
mas alguns aspectos merecem desta-
que. Primeiro, os governistas retoma-
ram importantes espaços na

CONDSEF (Confederação dos Traba-
lhadores no Serviço Público Federal)
com a refiliação do SINTRASEF (Sin-
dicato dos Trabalhadores do Serviço
Público Federal no Estado do Rio de
Janeiro) à CUT e com a desarticula-
ção do setor de oposição após o fra-
casso do CONCLAT/2010.

Uma disputa entre setores go-
vernistas, de um lado os cutistas, do

outro a Corrente Sindical Classista
(CSC/PCdoB), provocou a desfiliação
da FASUBRA da CUT. Essa desfiliação
levou a FASUBRA a uma política de
ambígua em relação à CNESF: partici-
pa dos seus fóruns, mas dentro dos
marcos da política governista, ou seja,
recusando a unidade real do movimen-
to. É importante lembrar que a CSC
“rompeu” com a CUT para lançar sua
própria central, a CTB.

Por último, vale destacar a con-
juntura econômica desfavorável desse
primeiro ano do Governo Dilma/PT. Os
desdobramentos da crise econômica
mundial exigem a retomada da ofensi-
va neoliberal. Por isso, os projetos de
lei que retomam a reestruturação
neoliberal e impõem condições de
superexploração aos trabalhadores
voltam para o Congresso.

Não por acaso a FASUBRA
deflagrou seu movimento paredista no
dia 6 de junho, apesar da votação aper-
tada na sua plenária nacional. Embora

a greve da FASUBRA faça parte do atu-
al contexto de mobilizações dos traba-
lhadores dos serviços públicos, ela se
antecipou ao movimento unificado e
possui uma pauta relativamente rebai-
xada: aumento do piso salarial da cate-
goria para três salários mínimos e step
linear de 5% entre os padrões de ven-
cimento. A pauta de reivindicações ain-
da faz uma referência genérica aos pro-
jetos de reforma neoliberal.

Do mesmo modo, a greve da
FENAJUFE tem como pauta de reivin-
dicação a aprovação do PLs 6613/09 e
6697/09, que modificam o plano de car-
gos e salários do Judiciário Federal e
do MPU. Trata-se, portanto, de um mo-
vimento setorial que faz uma tímida re-
ferência à possibilidade de congela-
mento dos salários dos servidores.

Com se vê, o campo governista,
que é majoritário nas direções da
FASUBRA e FENAJUFE, continua utili-
zando as mesmas táticas do período
anterior: realizando lutas isoladas, com
pautas setoriais e rebaixadas. No caso
da FASUBRA ainda é importante des-
tacar que as direções entraram na gre-
ve querendo sair o mais rápido possí-
vel.

O campo combativo, que rompeu
com o governismo, majoritário na dire-
ção do SINASEFE, continua empenha-
do na construção do movimento unifi-
cado, entretanto, a atuação eficaz dos
governistas, de um lado, e as dificulda-
des da CNESF em retomar seu papel
de organização e luta dos servidores,
de outro lado, torna as lutas conjuntas
cada vez mais distantes.

A construção de um movimento
unificado não pode ficar apenas no dis-
curso, a unidade só pode ser construída
a partir de reivindicações conjuntas que
exijam aumentos nos salários, fim da
precariazação e do desmonte dos ser-
viços públicos, mais verbas para a edu-
cação, saúde e assistência social, e a
retirada dos projetos de reforma
neoliberal. Além disso, é fundamental o
entendimento que os setores governis-
tas continuarão rompendo a unidade,
fazendo o jogo dúbio e seguindo as ori-
entações dos partidos e correntes go-
vernistas. Sendo assim, o processo de
ruptura com o governismo, que se ini-
ciou em 2003, precisa ser retomado
com a organização pela base de opo-
sições sindicais as direções comprome-
tidas com o Governo Dilma/PT.

Mobilizações dos servidores
públicos federais

Ato  dos servidores públicos federais em brasília no dia 13/04/2011
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Greve da educação estadual/RJ:
a base empurrando o SEPE para a luta!

Pela construção do Fundo de Greve dos trabalhadores!
Abaixo a meritocracia e o Plano de Metas!

Pela Unificação das Campanhas Salariais dos Servidores Públicos
Greve Geral para conquistar aumento salarial!

Os Profissionais da Educação da
Rede Estadual do RJ decidiram em
assembleia no dia 07 de junho deflagrar
greve por tempo indeterminado. A neces-
sidade da construção de uma greve
combativa que tomasse às ruas para ar-
rancar do governo as reivindicações da
categoria era avaliada por nós como fun-
damental desde as primeiras assembleias
do ano.

1. O XIII Congresso do SEPE: A
continuidade da política paragovernista

O estado de greve da rede estadual
foi aprovado um mês antes da entrada real
no movimento. Entretanto, os núcleos e
regionais com influência na diretoria dos
setores majoritários só começaram a ten-
tar mobilizar a base da categoria depois
da deflagração da greve. A preocupação
era com o Congresso do SEPE realizado
de 26 a 28 de maio. Mesmo sendo a Rede
Estadual a maior base do sindicato, que
representa também os servidores da edu-
cação das redes municipais do estado do
RJ, o movimento foi esvaziado com a pre-
ocupação da direção com as articulações
políticas pré-congresso.

Neste congresso, mesmo perden-
do as votações, a bancada governista (PT/
PCdoB) conseguiu impor sua pauta, cen-
tralizando as discussões em temas como
a refiliação à CNTE/CUT, a defesa da
majoritariedade nas eleições do sindicato
e o fim do repasse para Intersindical e
CONLUTAS (2% do orçamento mensal do
sindicato para cada) que é feito mesmo
sem uma definição política clara da cate-
goria – lembrando que o SEPE apenas se
desfiliou da CNTE e da CUT, mas não de-
finiu rumos na discussão de construção
de alternativa no movimento sindical. To-
das as votações foram perdidas pela dele-
gação governista, que tinha cerca de um
terço dos delegados presentes, mas prati-
camente nada mais foi debatido no con-
gresso. Foi o congresso da continuida-
de e da falta de política combativa para
a categoria.

Até a proposta colocada pelos gru-
pos de oposição e alguns militantes de base
sobre a construção de um Fundo de Gre-
ve para o sindicato – na intenção de dar
uma ajuda material para os grevistas em
função dos desmobilizadores cortes de
ponto que normalmente a categoria é víti-
ma – foi manobrada pela mesa, ficando

como o último ponto do congresso, impos-
sível de ser votado pela falta de quórum.

Mais uma vez o paragovernismo en-
caminha a política de desmobilização do
PT/ PCdoB. A linha governista para o mo-
vimento é aplicada mesmo quando as cor-
rentes do governo são minoritárias. Pela
falta de projeto político de PSTU, PSOL, e
suas dissidências.

Por causa desse congresso, a dire-
ção do sindicato não construiu a greve da
rede estadual. Na assembleia do dia 07 de
junho, sem nenhum espaço para debate,
as correntes governistas e paragovernistas
defenderam o encaminhamento da vota-
ção da greve sem espaço para interven-
ções de avaliação, um caso raro mesmo
nas entidades mais pelegas. Assim, o sin-
dicato defendeu e aprovou mecanicamen-
te a greve, influenciada muita mais pela
conjuntura criada pela ação dos bombei-
ros. Assim, não discutiu e nem adotou  uma
estratégia que levasse a categoria à vitó-
ria.

2. A greve da rede Estadual/RJ, a
capitulação do SEPE e a reorientação
do movimento pela base

Mais uma vez a direção do SEPE
central capitulou, fortalecendo a linha go-
vernista no movimento sindical brasileiro,
mesmo com um arranjo variado de tendên-
cias/grupos. A direção é composta
minoritariamente por correntes governistas
(do PT e PCdoB) e majoritariamente de
paragovernistas das correntes do PSOL
(como Enlace/MTL/Nós/APS), do PSTU e
do coletivo Construção Socialista (CS),
esse último uma dissidência do PSOL que
criticava a posição recuada do partido, mas
que agora se apresenta como um dos se-
tores que mais resistiu à construção da
greve na categoria e mantém a defesa da
política do setor majoritário.

Desde o início a greve foi apresen-
tando uma adesão massiva e espontânea
da categoria. Mas em cada assembleia a
direção do sindicato freava as mobiliza-
ções, puxando atos em locais
inexpressivos e com orientação frouxa,
sempre em meia pista, com palavras de
ordem e músicas festivas que não repre-
sentavam nada para a base, que já estava
com uma orientação de radicalização do
movimento.

Os atos do primeiro mês da greve
se restringiram às passeatas de meia pis-

ta em direção à Assembleia Legislativa, à
Seplag (Secretaria de Planejamento do
Estado) e ao Fórum do Tribunal de Justiça.
As assembleias e manifestações tornam-
se palco para os discursos de parlamenta-
res, com o apoio da direção do sindicato.
Com isso perdeu-se a grande fragilidade
do governo Cabral no auge da crise com
os bombeiros.

A mobilização e adesão à greve que
vem ocorrendo desde então é mais mérito
da própria base que dos esforços da dire-
ção do Sindicato. Vários diretores do SEPE
tentaram propagar um discurso de que só
o simples fato da entrada na greve já re-
presentava uma “vitória”, apontando para
uma saída rápida, o que significaria mais
uma derrota da categoria para o governo
Cabral(PMDB/PT/PCdoB/PDT/PSB). Mas
esse discurso não convenceu a base da
categoria, que está enfrentando a direção
do sindicato nas assembleias e atos, pres-
sionando para a continuidade do movimen-
to.

Depois de um mês de orientações
recuadas da direção do SEPE, os servido-
res da Educação Estadual vem demons-
trando coragem e muita combatividade. O
último ato da categoria, justamente no Pa-
lácio Guanabara, no dia 05/07, foi o que
teve mais repercussão na mídia burguesa
e na base da categoria. Esse ato foi pro-
posto pela base e pelos grupos de oposi-

ção nas assembleias desde o início da gre-
ve, no momento ainda da ascensão do mo-
vimento. Finalmente quando foi realizado,
a direção tomou a decisão de permanecer
apenas 5 minutos em frente ao Palácio.
Parte da categoria se revoltou e exigiu a
permanência em frente ao Palácio como
deliberado em assembleia, sendo neces-
sário um enfrentamento da base com a di-
reção do sindicato que retirou o carro de
som e tentou acabar com o ato.

No dia 07 de julho a Justiça burgue-
sa concedeu um pedido de liminar aos ser-
vidores da Educação, impedindo que o go-
verno cortasse o ponto dos grevistas. A
direção do sindicato já tinha orquestrado a
saída da greve para antes do recesso es-
colar (que começaria na semana seguin-
te). Com a vitória na Justiça e as interven-
ções de defesa nas assembleias, a dire-
ção do SEPE recuou e até então não apre-
sentou a proposta de saída da greve, em-
bora tenha falado abertamente através de
alguns diretores dessa intenção nos con-
selhos deliberativos da categoria (composto
por representantes de base dos núcleos e
regionais do sindicato, além de militantes
de base e dos comandos locais de
mobilização).

É necessário que os servidores da
Educação do RJ continuem em greve e or-
ganizem ações mais combativas que pres-
sionem o governo Cabral.

Assembleia cheia da rede estadual no ginásio do Clube Municipal. Ao fundo
faixa reivindicando Fundo de Greve -

Categoria mobilizada apesar da direção do SEPE/RJ
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O desenrolar da crise econômi-
ca financeira iniciada em 2008 nos Es-
tados Unidos afetou em cheio os paí-
ses da União Europeia (UE). Como já
havíamos indicado, a momentânea
quebra de bancos e empresas enre-
dadas no gigantesco e complexo mer-
cado financeiro foi devidamente socor-
rida pelos Estados. Por outro lado, esta
crise tem demonstrado os limites da
democracia liberal e do modelo social
democrata. De maneira geral, esse
modelo propõe ao proletariado a eman-
cipação do capitalismo, emancipando
o Estado do capitalismo. Esse projeto
baseia-se na ideia de que o proletaria-
do pode se libertar de sua exploração
e dominação pelo capital conquistan-
do o poder do Estado, tomando esse
poder da burguesia. O Estado é apre-
sentado como via obrigatória e inevitá-
vel de emancipação do proletariado. A
variante reformista tenta conquistar o
poder de Estado pela via legal (eleito-
ral) e seu exercício é efetuado em um
quadro institucional burguês (parlamen-
tar).

Dentro do contexto de resistên-
cia grandes parcelas dos trabalhado-
res procuravam e contavam com apoio
dos partidos parlamentares de esquer-
da, como aqueles que conseguiriam
manter seus benefícios. Este modelo
social democrata consagrou a experi-
ência do movimento social na últimas
décadas. Entretanto, tem demonstrado
com a recente crise que todos os parti-
dos que participam do sistema repre-
sentativo burguês não só se adapta-
ram as suas regras, como aderiram as
propostas neoliberais da classe domi-
nante.

Neste cenário, os governos de
todos estes países têm seguido a risca
medidas que penalizam os trabalhado-
res em benefício da burguesia, sobre-
tudo de sua fração financeira. Indepen-
dente do partido que esteja a frente do
governo, as chamadas medidas de
austeridade (arrocho salarial e desem-
prego) estão sendo aprovadas. Os pro-

testos populares são ignorados sole-
nemente. A máscara da democracia li-
beral vai caindo e a crise do modelo
social democrata, fundamentalmente
em sua vertente reformista, se amplia
ainda mais. Novamente para assegu-
rar os lucros dos bancos, a classe bur-
guesa avança sobre conquistas dos tra-
balhadores europeus de mãos dadas
com Todos os partidos políticos.

Na Europa, os trabalhadores

enfrentam a destruição da seguridade
social do Welfare State. Os objetivos
comuns são: alongar o período de con-
tribuição, aumentar a idade para a apo-
sentadoria e reduzir rendimentos. A
crise econômica financeira só deixou
isto mais evidente. A ação da classe
dominante contra os rendimentos e a
proteção social dos trabalhadores
retornou com mais folego. Agora os
países periféricos da Zona do Euro,
como Irlanda, Grécia, Portugal e
Espanha, são colocados na parede
para que direcionem recursos para o
pagamentos de bancos franceses e
alemães, como o BNP Paribas, o Crédit
agricole e a Société Générale.

1 - O Caso Grego
No momento o caso da Grécia é

o mais preocupante para os
agentes do mercado financei-
ro e Paris e Berlim. Isso por-
que a moratória da dívida afe-
taria os bancos destes países
e agravaria a crise por toda Eu-
ropa.  Para conseguir emprés-
timos para pagamento de tí-
tulos da sua dívida pública,

ampliada pelas medidas neoliberais, e
de empréstimos, inclusive do setor pri-
vado, o Fundo Monetário Internacional
e o Banco Central Europeu exigiram o
aumento de impostos, privatizações,
corte de benefícios sociais e demissões
no setor estatal.

O governo socialista de
George Papandreu, do PASOK, não
teve dúvidas em atender a burguesia.
Por sua vez os protestos massivos e

combativos do movimento social gre-
go aumentaram. Seguidas greves ge-
rais foram convocadas, paralisando o
país. Para se aprovar as medidas foi
necessário o cerco do parlamento para
impedir que o povo se aproximasse.
Conflitos na praça syntagma, em Ate-
nas, e por várias cidades gregas entre
manifestantes e policiais mostravam o
tom de indignação e mobilização dos
trabalhadores, desempregados, donas
de casas e estudantes. Os grupos or-
ganizados da esquerda extra-parla-
mentar, anarquistas e os chamados
"Aganaktismeni" (Em Cólera) estão
entre os principais participantes que
contestam a própria democracia libe-
ral. A Greve Geral tem sido o principal
instrumento de luta dos trabalhadores
gregos.

2 - O caso espanhol
No caso da Espanha, o governo

do Partido Socialista Operária da
Espanha (PSOE) também
implementou as famosas medidas de
austeridade. Protestos massivos e diá-
rios tomaram Espanha durante o mes-
mo de maio. Estudantes e jovens de-

sempregados passaram a ocupar as
praças e ruas de diversas capitais em
protesto contra as medidas do gover-
no. Retomaram o discurso do movimen-
to social argentino do inicio da década:
"que se vão todos". Ficaram conheci-
dos como Indignados, 15-M e 19-J, se
organizaram através de assembleias
locais surgidas com o aumento das mo-
bilizações na tentativa de conquistar au-
tonomia política e o poder decisório.

Assim, fica claro que passa a ser
questionado a própria democracia li-
beral, uma vez que parlamentares se
solidarizam com a burguesia e atacam
as bases do Welfare State, desnudan-
do o sistema representativo. Trabalha-
dores, estudantes e desempregados
ampliam sua percepção de que não
conseguem influenciar as decisões
políticas, tomadas cada vez mais por
um grupo restrito, vinculado a burgue-
sia em suas diversas frações. Agrava-
se também a crise do modelo social
democrata reformista que sempre
apostou nas reivindicações parlamen-
tares e com isso muitas pessoas co-
muns e dos movimentos sociais são
incapazes, no momento imediato, de
responderam as medidas de aumento
da exploração e da dominação capita-
lista.

Temos neste sentido um agra-
vamento da crise social europeia, uma
vez que as medidas tomadas pela clas-
se dominante só tem aprofundando a
crise do regime de acumulação com
base no capital fictício. Por sua vez, há
uma crise de movimento político e so-
cial europeu, ainda preso a experiên-
cia de décadas do modelo social-de-
mocrata que aprofunda sua crise ao
preferir a manutenção da democracia
liberal e a exploração e dominação bur-
guesa do que propor um projeto de
transformação revolucionária. Entretan-
to, estudantes, trabalhadores, desem-
pregados, imigrantes e militantes tem
procurado na própria luta pautar no-
vamente a autonomia política e eco-
nômica dos trabalhadores. Neste sen-
tido, o movimento grego parece mais
avançado que os "indignados" espa-
nhol, este gestado fundamentalmente
no calor das últimas mobilizações con-
tras as reformas neoliberais. Entretan-
to, a luta pela poder volta a ser o ponto
da questão e o instrumento da greve
geral volta a ter papel preponderante
nas mobilizações.

A luta contra as reformas neoliberais
na Grécia

Manifestação na Praça Syntagma - Atenas. Em28 de Junho
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Plenária Estudantil Classista e Combativa
Uma resposta de classe aos ataques neoliberais do governo Dilma

No dia 25 de Junho de 2011 foi rea-
lizada a Plenária Estudantil Classista e
Combativa. O objetivo de tal Plenária foi
reunir estudantes de base que estão atu-
ando em seus locais de estudo sob um
programa antigovernista e classista, além
disso, avaliar a conjuntura atual do Movi-
mento Estudantil (ME) e da educação bra-
sileira, que com os avanços da crise eco-
nômica vem sofrendo um recrudescimen-
to dos ataques neoliberais. A determina-
ção dos estudantes reunidos na Plenária
era de iniciar desde já a organização e
enfrentamento aos interesses do Capital.
A partir de toda a discussão política, foi
dado encaminhamento às campanhas e li-
nhas políticas e reivindicativas para o Mo-
vimento Estudantil Combativo.

Durante a realização da Plenária
Combativa, diversos estudantes demons-
traram apoio ao programa da Rede Estu-
dantil Classista e Combativa (RECC) e se
solidarizaram com as lutas que esta vem
construindo ao longo destes últimos anos
(contra o aumento das passagens de ôni-
bus, pelo acesso universal e contra o Novo
ENEM, contra o aumento dos parlamenta-
res, contra o REUNI, por assistência estu-
dantil etc). Expressou-se durante a Plená-
ria uma grande indignação de todos os
estudantes diante dos ataques governa-
mentais à educação pública, colocando a
ciência cada vez mais a serviço do capital
e distante dos interesses das massas po-
pulares. Estudantes de diversas localida-
des, como Bahia, Paraná, Maranhão, São
Paulo, Rio de Janeiro, Distrito federal, Cea-
rá, dentre outras, deram seus relatos e de-
monstraram disposição para avançar lutan-
do, sem se prender a meras disputas de
aparatos, como fazem os governistas da
UNE (hoje uma mera correia de transmis-
são do governo) e como caminham os
paragovernistas do PSTU/ANEL.

A Plenária também contou com a
presença de trabalhadores e lutadores his-
tóricos que deram a suas contribuições e
saudações. Companheiros que estão cons-
truindo o Fórum Nacional de Oposições
enfatizaram a necessária aliança de todas
as frações da classe trabalhadora em uma
Central de Classe, e saudaram a RECC
como a única organização estudantil que

atualmente levanta esta bandeira. Além
disso, a saudação de um companheiro, que
falou sobre a sua participação ativa na luta
armada contra a ditadura civil-militar, e da
necessidade de permanecermos nas trin-
cheiras da luta combativa, deu a tônica dos
debates que se seguiram.

      A avaliação conjuntural deu
base para se estabelecer as linhas táticas
de atuação na realidade atual. Para tal, re-
alizou-se um rico debate que abordou os
cortes econômicos do Governo Dilma/PT
(que envolvem o corte de 3,1 Bi na educa-
ção), o “Ensino Médio Inovador”, assim
como o novo PNE e todo o pacote da re-
forma educacional neoliberal, principalmen-
te a reforma universitária iniciada no go-
verno Lula/PT. Além disso, foi feito uma
análise da conjuntura do ME, avaliando his-
toricamente o processo de re-fundação da
UNE e sua gênese reformista, da funda-
ção da Conlutas e os desvios oportunis-
tas do PSTU que levaram à liquidação da
própria entidade, da ANEL como um
excremento da Conlutas, e por fim, a cria-
ção (à apenas dois anos) da RECC, uma
rede que pretende manter-se coerente com
a via combativa e antigovernista, em meio
as capitulações e degenerações parlamen-
taristas.

A Plenária ocorreu paralelamente ao
congresso da ANEL, em Seropédica-RJ.
Isso permitiu observar os limites legalista
e oportunistas do paragovernismo. Em
meio a diversas lutas estudantis e tarefas
impostas à juventude, o congresso da
ANEL prendeu-se a discussão da greve
dos bombeiros do RJ, uma suposta “revo-
lução” no mundo árabe e movimentos de
caráter pequeno burguês, como as mar-
chas pela liberdade (marcha da maconha)
ou marcha das vadias, inclusive reforçan-
do um conteúdo festivo semelhante aos
encontros burocratizados nos Movimentos
de Área. As discussões que poderiam pre-
parar os estudantes para os
enfrentamentos necessários (Contra o novo
PNE, reformas educacionais, etc) foram
secundarizadas diante a propaganda de
“sindicalização da polícia”, de campanhas
ideológicas nacionalistas da pequena bur-
guesia  como “O petróleo tem que ser nos-
so” e um plebiscito legalista por “10% do

PIB para educação”.
A União Popular Anarquista (UNIPA)

compreende que a luta do estudante oriun-
do da classe trabalhadora é a luta do con-
junto do proletariado, por isso é preciso ter
estratégia, é preciso seriedade nos proces-
sos organizativos, para não ficarmos de
meros espectadores durante as greves e
mobilizações, como as que estão ocorren-
do na educação brasileira. Os militantes
combativos não compartilham da ideia de
simplesmente “saudar” qualquer luta que
se dê em outros continentes, se aqui no
Brasil, a hegemonia governista e para-go-
vernista trata de desviar as lutas popula-
res para mesas de negociação com o Go-
verno, para aprovação de Projetos de Lei,
Plebiscitos pseudo democratizantes, e
demais táticas legalistas que compõe o re-
pertório limitado do reformismo brasileiro.

A tarefa de todos aqueles que parti-
ciparam da plenária é colocar em prática a
luta intransigente em defesa de uma edu-
cação que sirva ao povo. Para tal, os estu-
dantes não podem se entender enquanto
um grande bloco monolítico
pequenoburguês ou policlassista, pois as-
sim nos eximimos da tarefa de lutar ao lado
de nossa classe, ou seja, os trabalhado-
res. É esse corte de classe que deve de-

fender o movimento estudantil combativo.
Reforçar a luta por uma Educação a servi-
ços do povo, dando sua devida abordagem
de classe, foi uma das tarefas fundamen-
tais da Plenária organizada pela RECC.   

A Plenária Combativa apresentou a
RECC como uma ferramenta onde o estu-
dante-trabalhador pode efetivamente lutar
por: 1º) Recursos (verbas para infra-estru-
tura de instituições de ensino público, as-
sistência estudantil em geral) e; 2º)
Universalização da educação pública nas
suas diversas modalidades. Para isso é
necessário lutar contra o filtro elitista do
vestibular/ENEM e combater o fortaleci-
mento das privatizações, defendendo que
as universidades e escolas estejam naci-
onalizadas sob controle dos trabalhadores.

Organização e luta, este foi o tom
de toda a atividade da RECC, em
contrapartida aos projetos governistas e
para-governistas. Organizar os núcleos de
propaganda, os coletivos de curso, grêmi-
os e oposições combativas é tarefa imedi-
ata para levar adiante uma luta bem maior.
Portanto camaradas, o trabalho é árduo,
mas é o caminho necessário para conquis-
tar uma vida digna aos filhos da classe
trabalhadora.

Abaixo o corte de 3,1bi na educação!
Construir a greve geral para barrar as reformas neoliberais!
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Cerca de mais de dois mil bombei-
ros do Rio de Janeiro invadiram o quartel
central da corporação na noite do último
dia 3 de junho. O ato que quebrou a hierar-
quia militar do Corpo de Bombeiros fazia
parte das mobilizações pelo aumento do
piso da corporação para 2 mil reais e pelo
direito ao vale-transporte.

Na manhã do dia 4, a tropa de Cho-
que da Polícia Militar (PM) e policiais do
Batalhão de Operações Especiais (Bope)
desocuparam o quartel central dos bom-
beiros e prenderam cerca de 439 manifes-
tantes.

O movimento dos bombeiros teve
grande repercussão, com ampla cobertura
da mídia, mobilizando correntes e partidos
reformistas e de direita.

A mídia burguesa, inicialmente, re-
produziu o discurso do Governador Sergio
Cabral/PMDB, qualificando o movimento
dos amotinados de vandalismo. Entretan-
to, o apoio da população aos bombeiros,
especialmente dos estratos médios, fez a
mídia recuar e reproduzir o mito pequeno
burguês do bombeiro herói.

Partidos reformistas, como o PSTU
e o PSOL, fizeram coro com a mídia bur-
guesa exaltando acriticamente o movimen-
to dos bombeiros. Movidos pelo idealismo,
abstraíram o papel da corporação como for-
ça auxiliar de repressão, que tem uma fun-
ção importante no desalojamento de áre-
as ocupadas pelos setores mais pobres
da classe trabalhadora, e ignorando a par-
ticipação ativa de bombeiros em gru-
pos de extermínio, em todo o país, e nas

milícias do Rio de Janeiro.
Na verdade, os partidos reformis-

tas tiveram o mesmo posicionamento ide-
alista pequeno burguês quando apoiaram
greves policiais militares e civis e defen-
deram a filiação de associações de polici-
ais na CONLUTAS (na ocasião a UNIPA e
outras correntes revolucionárias opuseram
a essa proposta). Os argumentos dos re-
formistas são basicamente dois para tal
defesa: "os policiais são trabalhadores" e
"não é possível fazer revolução sem a di-
visão nas forças armadas".

Com se vê, são argumentos idea-
listas, primeiro porque é impossível consi-
derar os policiais como parte da classe tra-
balhadora (isso só é possível com uma
orientação pequeno burguesa,
consequentemente, contra-revolucionária),
pois a natureza de sua função é defesa da
ordem burguesa, reprimindo e exterminan-
do os trabalhadores, portanto, são inimi-
gos do proletariado. Assim, a inserção de
suas associações em organizações dos
trabalhadores sob o predomínio do
sindicalismo do Estado tem um caráter ex-
clusivamente contra-revolucionário.

Em segundo lugar, quando os mais
diversos teóricos revolucionários se refe-
rem à divisão nas forças armadas eles
estão falando de soldados e marinheiros,
não de policiais, e afirmam que isso ocor-
re em situações pré-revolucionárias e re-
volucionárias, ou seja, em contextos onde
os soldados e marinheiros podem quebrar
a hierarquia militar e aderir ao movimento
revolucionário dos trabalhadores.

É importante destacar que a origem
proletária dos soldados e marinheiros, sua
posição subalterna na hierarquia militar e
o fato de constituírem tropas não profissi-
onais são os fatores que permitem seu pa-
pel revolucionário nos contextos
insurrecionais.

 Da mesma forma que diferencia-
mos os soldados e marinheiros dos polici-
ais, também temos que diferenciar os bom-
beiros. Ao contrário dos policiais, os bom-
beiros não tiram serviço armado e sua fun-
ção repressiva é auxiliar, não atuando co-
tidianamente na repressão e no extermino
dos trabalhadores (exceto aqueles que par-
ticipam dos grupos de extermínio e milíci-
as). Esse fato explica o mito do bombeiro
herói no interior da classe trabalhadora.

Outro aspecto importante é a natu-
reza do movimento específico dos bom-
beiros no Rio de Janeiro, isto é, uma rei-
vindicação econômica que culminou num
motim e, consequentemente, na quebra da
hierarquia militar. Isso diferencia esse mo-
vimento da simples incorporação das as-
sociações de policiais às organizações da
classe trabalhadora, pois a quebra da hie-
rarquia significa romper com estrutura de
poder estabelecida.

A ocupação do quartel, enquanto ato
radicalizado de luta, deve ser exemplo para
o conjunto da classe trabalhadora. Mas in-
felizmente, os partidos reformistas que
exaltam o movimento dos bombeiros são
incapazes de seguir esse exemplo, inclu-
sive se eles tivessem inserção no movi-
mento seriam os primeiros a discordar da

Movimento dos bombeiros
o mito do bombeiro herói e a política do motim

ação, temendo as possíveis punições.
Por último, é importante destacar que

o movimento dos bombeiros teve um ca-
ráter exclusivamente corporativo. Nos atos
realizados em apoio ao movimento, assis-
timos as lideranças dos bombeiros fazen-
do referência apenas as suas demandas,
ignorando possíveis lutas conjuntas dos
servidores. Mesmo com a rede estadual
em greve, não foi dada nenhuma palavra
de apoio ao movimento dos servidores da
educação.

A análise do movimento dos bom-
beiros nos permite concluir que quando se
trata dos órgãos de repressão de Estado,
não se trata de "organizar" os militares e
levá-los para dentro das organizações dos
trabalhadores. É o contrário, organizar os
trabalhadores e levá-los para dentro dos
órgãos militares e acessórios (como o cor-
po de bombeiros) para a luta econômica
que se expressa na negação da hierarquia
e no motim. Fora dessa tática é reforçar o
mito pequeno-burguês-reformista ou o sec-
tarismo ingênuo da ultraesquerda estéril.

É preciso quebrar as pernas do Es-
tado burguês. E isso significa levar a rebe-
lião e o motim para dentro dos quartéis. O
caso dos bombeiros do Rio de Janeiro só
mostrou que isso é possível. Mas dentro
de um quadro corporativista e reformista,
essa tática pode ser facilmente diluída. Por
isso, levar a luta de classes para dentro
dos quartéis e organizações militares, e
não os militares para dentro das organiza-
ções de trabalhadores! Essa á palavra de
ordem revolucionária!

No último dia 20 de junho, o menino Juan de Moraes, de 11 anos foi assassina-
do por policiais militares do Rio de Janeiro durante uma operação da PM na favela
Danon, em Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense. Na mesma operação o
jovem Igor de Souza Afonso, de 17 anos, também foi assassinado e outros dois foram
gravemente feridos: Wanderson dos Santos Assis, de 19 anos, e Wesley de Moraes,
de 14 anos, irmão de Juan.

Esse caso é mais um capítulo da política de extermínio da classe trabalhadora
promovida pelas forças de repressão do Estado brasileiro. Num contexto de exaltação
da política de segurança do Governador Sergio Cabral/PMDB, com a implantação das
Unidades de Polícia Pacificadora nas favelas cariocas, o assassinato de Juan mostra
que nada mudou no papel exercido pela PM.

Não é difícil entender o que aconteceu: os policiais militares fizeram mais uma
ação que vitimou jovens negros moradores de favelas, mas entre as vítimas estava
uma criança, por isso resolveram sumir com o corpo. Registraram o ocorrido como

auto de resistência (mortes de suspeitos em confronto com a polícia), isso iria resol-
ver o caso, uma vez que a prisão dos feridos foi decretada com eles ainda no hospital.
Entretanto, as denuncias feitas pelas famílias das vítimas e o desaparecimento do
menino mostrou a verdade dos fatos: mais um caso de execução sumária.

Os quatro PMs envolvidos nos assassinatos já registraram 37 autos de resis-
tência nos últimos 11 anos. O sargento Isaías Souza do Carmo registrou 18 autos de
resistência desde o ano 2000, o cabo Edilberto Barros do Nascimento 13, o cabo
Rubens da Silva 4 e o sargento Ubirani Soares 1.

A média dos autos de resistência no Estado do Rio de Janeiro é de aproxima-
damente dois casos por dia. Entre janeiro e outubro de 2010, 697 pessoas foram
mortas pela polícia em supostos confrontos, segundo dados do ISP (Instituto de
Segurança Pública). Os autos de resistência tiveram recorde em 2007, primeiro ano
da gestão Cabral/PMDB, com 1.330 casos pessoas assassinadas pela PM. Em 2008,
foram 1.137 casos e em 2009, 1.048.

O assassinato do menino Juan: mais um capítulo da
política de extermínio da classe trabalhadora

“Paz entre nós, guerra aos senhores
Façamos greve de soldados

Somos irmãos trabalhadores”
A internacional
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Foi aprovado pela Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Pú-
blico da Câmara Federal no dia 8 de
junho, o Projeto de Lei (PL) nº. 4330/04
que possibilita a expansão do trabalho
terceirizado no Brasil. O PL, que deve-
rá passar pelo Senado para entrar em
vigor, foi encaminhado pelo deputado
capitalista do PR, Sandro Mabel – pro-
prietário do Grupo Mabel – e possuiu
incondicional apoio da representante da
burguesia industrial, a CNI – Confede-
ração Nacional da Indústria.

Tal PL amplia a possibilidade de
substituir a mão-de-obra de atividades
essenciais de uma empresa ou setor
público por mão-de-obra terceirizada –
até então restringida às ditas ativida-
des-meio. Além disso, regulariza a pra-
tica da quarteirização, onde uma em-
presa terceirizada pode, por sua vez,
subcontratar outra empresa. Regulari-

za, também, o descompromisso com
direitos trabalhistas pela empresa ou
setor público que contrate a empresa
terceirizada, assim como atesta desi-
gualdade de direitos entre trabalhado-
res terceirizados e efetivos.

A aceleração deste projeto no
congresso deve-se em parte a apre-
sentação de outra proposta de regula-
rização da terceirização surgida do pac-
to governista entre o Ministério do Tra-
balho e as Centrais Sindicais (CUT,
CTB, UGT, NCST, CGTB e FS). Em
aparente contraposição, a proposta
governista, que não legisla sobre a
terceirização no setor público, diverge
em dois pontos: legitima a terceirização
apenas das atividades-meio e co-res-
ponsabiliza as empresas que contra-
tam as terceirizadas pelas obrigações
trabalhistas, afirmando uma difusa
“isonomia” entre efetivos e

terceirizados.
Ambos os projetos, no entanto,

caracterizam-se pelo não
enfrentamento à reestruturação capi-
talista: o apresentado pelo Sandro
Mabel e CNI é abertamente neoliberal;
e o apresentado pelos governistas de-
monstra seu recuo programático pela
adaptação ao sistema parlamentar-bur-
guês. Uma breve análise da última dé-
cada demonstra tal recuo: A CUT,
dirigida pelo PT, posicionava-se con-
trário à terceirização até 2003, ano da
vitória presidencial de Lula. A partir de
2004 a CUT modifica esta orientação
e passa a defender um projeto de re-
gulamentação da terceirização.

O crescimento da terceirização
no Brasil está conectado ao período de
ascenso neoliberal mundial, marcado
pelo padrão de acumulação flexível de
capitais. Tal padrão necessita da retira-

da de direitos trabalhistas e da redu-
ção global da taxa salarial em diversos
setores, assim como a substituição/
extinção de postos de trabalho. A
terceirização é, assim, expressão efi-
caz do anseio neoliberal.

A bandeira de luta mais conse-
qüente é contra a terceirização do
trabalho, não pela sua regulamen-
tação. Para isso, o movimento sindical
deve acumular forças pela sua organi-
zação entre efetivos e terceirizados em
cada local de trabalho. Devemos rom-
per o corporativismo das direções go-
vernistas e apostar unicamente no
enfrentamento direto contra o Estado
e a burguesia. A luta inconseqüente e
falida que subordina a classe trabalha-
dora às disputas dentro do Estado bur-
guês devem ser duramente
rechaçadas!

Regulamentação da terceirização no Brasil:
um engodo neoliberal

Mesmo trabalho, mesmo salário, mesmo direito!
Efetivos e terceirizados: somos todos trabalhadores!

As eleições burguesas de 2010
expressaram o avanço do Governismo
(PT-PCdoB) como principal gestor dos
negócios e políticas neoliberais. Ao pas-
so que executam as políticas capitalis-
tas, garantem a estabilidade política
cooptando a burocracia sindical da
CUT e CTB. Esta ofensiva no DF se
materializou na vitória de Agnelo/PT
para governador.

O governador, aproveitando o
fato de ser médico, colocou a “defesa
da saúde” como grande mote de sua
campanha, porém, já neste primeiro
semestre de 2011, os trabalhadores e
os usuários dos Hospitais Públicos so-
frem os primeiros ataques do governo
petista.

As Parcerias Público-Privadas
(PPPs) na expansão de Hospitais

O projeto apresentado
pelo Secretário de Saúde para expan-

são da rede de Hospitais do DF, já apro-
vado pelo Governador, estabelece a
aliança do GDF com o setor privado
para a construção e administração de
serviços dos hospitais. É previsto a
construção de unidades nas cidades:
Gama, Recanto das Emas, São Sebas-
tião, Plano Piloto e Taguatinga.

As PPPs colocam os Hospitais
subordinados diretamente aos interes-
ses capitalistas das empresas deste
setor, que passam a receber verbas
públicas para construção e/ou adminis-
tração de serviços. Para que se consi-
ga lucrar em cima da verba pública, a
empresa selecionada precisa super-
explorar os trabalhadores, com baixos
salários e direitos flexibilizados.

Na Bahia, governada por Jaques
Wagner (PT), onde também estão
privatizando a saúde, a “parceria” está
sendo feita com empresas internacio-
nais. Em outros lugares do Brasil, tal

como Giruá-RS, o Sistema Único de
Saúde (SUS) começa a oferecer van-
tagens (atendimento imediato, médico
particular etc.) apenas àqueles que
podem pagar por elas. Ou seja, a
privatização da saúde é uma política
nacional. Outros processos de
privatização dos aeroportos e dos cor-
reios confirmam a ofensiva burguesa
sobre os trabalhadores.

Greve dos Trabalhadores da Saúde
O sindicato governista

SindSaúde-DF (filiado à CUT) foi uma
das bases eleitorais do então governa-
dor, dando apoio ao programa
neoliberal e desenvolvimentista da can-
didatura PT-PMDB. Porém, a luta dos
servidores da saúde por melhores sa-
lários os levou ao conflito com o gover-
no.

No dia 27 de Junho iniciou-se a
greve dos servidores da saúde do DF

por tempo indeterminado. Segundo a
diretoria do SindSaúde 10 mil servido-
res já aderiram a greve. Porém, nas
palavras do Secretário de Saúde “O
Governo não negocia com grevistas”.
Seguindo essa linha, no dia 30/06, o
Tribunal de Justiça do DF decretou a
ilegalidade da greve. No dia 01/07 o
Secretário de Saúde disse que poderá
contratar temporários para minimizar os
efeitos da greve.

O Governo Agnelo/PT, se por um
lado, se nega a negociar com os traba-
lhadores, por outro, busca através das
PPPs ampliar o lucro da iniciativa pri-
vada. Para completar, as centrais go-
vernistas (CUT e CTB) relegam a luta
sindical ao economicismo e a
atomização, fragmentando as catego-
rias em greve. É necessário romper o
corporativismo, unificando as lutas sa-
lariais à luta contra a política de
privatização do Governo Agnelo-Dilma.

Abaixo a Privatização da Saúde no DF!

Distrito Federal - Em meio à privatização da
saúde, trabalhadores deflagram greve!
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Em assembleia no dia 14 de ju-
nho de 2011, os petroleiros emprega-
dos nas empresas que prestam servi-
ços para a Petrobrás decidiram entrar
em greve por tempo indeterminado a
partir do dia 21/06. Os trabalhadores
terceirizados da Petrobrás enfrentam há
anos uma realidade de baixos salários
e perda de direitos, fruto da política
neoliberal hegemônica no país a mais
de duas décadas. As perdas salariais
de diversas categorias profissionais
(como soldadores, pintores, mecâni-
cos, eletricistas) chega a 60% nos últi-
mos dez anos, o que aumenta o fosso
entre estes trabalhadores precarizados
e os trabalhadores diretos da Petrobrás.
Porém, o efeito dessa política neoliberal
é o rebaixamento geral dos salários, a
perda generalizada de direitos, ou seja,
a imposição da superexploração sobre
os trabalhadores.

Atualmente os petroleiros
terceirizados e diretos têm jornadas di-
ferenciadas de trabalho, média salarial
diferente, benefícios diferentes, além da
grande instabilidade no emprego a que
os terceirizados estão sujeitos. Para pi-
orar esta situação, as organizações sin-
dicais dos petroleiros em praticamente
todo o país reproduzem a diferencia-

ção criada pelo capital, sendo raros os
sindicatos de petroleiros que filiam tanto
diretos quanto terceirizados. Os efeitos
imediatos desta divisão da classe são
as grandes dificuldades em travar lu-
tas pela redução da jornada de traba-
lho, por aumentos salariais, conquistas
de direitos e benefícios.

Porém, as mobilizações dos pe-
troleiros terceirizados demonstram que
é possível superar este quadro. Somen-
te este ano já ocorreram greves de
terceirizados da Petrobrás em São Pau-
lo, Pernambuco, Espírito Santo e Rio de
Janeiro. A greve no RJ foi justamente
na região norte-fluminense, que abri-
ga o maior contingente de trabalhado-
res petroleiros do Brasil, sendo cerca
de 80% destes empregados
terceirizados da Petrobrás.

Frente às direções sindicais
mafiosas que barganham direitos dos
trabalhadores por subornos do
patronato, trabalhadores da base do
SINTPICC (Sindicato dos Trabalhado-
res de Pintura Industrial e Construção
Civil) conseguiram formar uma comis-
são para pressionar os diretores do sin-
dicato a lutarem por reajustes dignos e
conquista de direitos durante a data
base da categoria.

A partir desta pressão o
SINTPICC indicou uma greve de ad-
vertência de 48h nos dias 27 e 28 de
maio. A resposta das empresas ao
movimento foi o assédio moral, contan-
do com o apoio expressivo da gerên-
cia da Petrobrás, e uma proposta
provocativa de reajustar os salários em
8% apenas, o que representa pouco
mais de 1/4 daquilo que os trabalha-
dores reivindicam (29%) e de 1/8 das
perdas salariais dos últimos anos (60%).

A greve iniciada em 21/06 foi fru-
to da pressão da categoria sobre o
SINTPICC, pois a direção deste propôs
que fosse realizada outra greve de 48h,
sendo surpreendida pela disposição
dos trabalhadores que votaram por gre-
ve por tempo indeterminado.

Porém, após apenas sete dias de
seu início, o SINTPICC realizou outra
assembleia para decidir o fim prema-
turo da greve. Sendo essa última
assembleia muito mais vazia que a que
decidiu pela greve. A alegação para o
fim do movimento foi a de que poderia
haver um acordo em audiência no TRT
no dia seguinte, ou seja, a direção sin-
dical pelega paralisou o movimento
antes mesmo de iniciada a negociação.
Para piorar a situação, os diretores sim-

plesmente não deram mais satisfações
à categoria após o fim da greve.

Cabe aos petroleiros combativos
fazer uma avaliação dos principais fa-
tores que vêm influenciando no resul-
tado da luta entre trabalhadores e pa-
trões na região:

Em primeiro lugar devemos com-
preender o papel desmobilizador que
cumprem as direções sindicais pelegas
nos momentos mais importantes da
luta. Por isso é necessário combater
com todas as forças a estrutura sindi-
cal varguista que muitas vezes cede a
grupos mafiosos e afilhados de políti-
cos a representação sindical de traba-
lhadores através da carta sindical. E em
segundo, é preciso lutar contra a
segmentação da categoria, pois esta
divisão impulsiona a precarização da
classe trabalhadora.

Para ambas as lutas é necessá-
rio que os trabalhadores façam orga-
nizações unificadas por local de traba-
lho, unindo diretos e terceirizados numa
mesma luta de resistência. Para tal, é
fundamental que os militantes classistas
que atuam nestas categorias comba-
tam o corporativismo e façam a luta
avançar para além dos limites
legalistas.

Greve dos Petroleiros terceirizados no
Norte Fluminense

Pela organização de oposições classistas e combativas!
Não à segmentação, precarização e superexploração da classe trabalhadora!

No dia 16 de junho sete campone-
ses e o líder sem terra José Rainha fo-
ram presos no pontal do Paranapanema,
em São Paulo. Essa foi mais uma de-
monstração da ação do Estado contra os
trabalhadores rurais e camponeses. Sob
acusação de desvio de verbas públicas
os camponeses foram rapidamente pre-
sos e logo condenados pelos jornais bur-
gueses. A região do interior de São Paulo
é uma das mais importantes áreas do cha-
mado "agronegócio" (corporações e se-
tores agroexportadores diretamente coli-
gados, usineiros, empresários do ramo de
celulose, laticínios e frigoríficos) e, por-
tanto, fundamental para os interesses da
burguesia rural e dos governos federal e
estadual.

Depois dos assassinatos de traba-
lhadores rurais e camponeses no Pará,

no norte do país, o proletariado brasileiro
sofre com mais um golpe, e aumenta as-
sim a campanha de criminalização e de
perseguição. Essa ação tem como políti-
ca fundamental inibir a luta pela terra na
região.

O inicio do Governo Dilma Roussef/
PT é sintomático. Mantém e avança a ali-
ança com o agronegócio, fundamental para
sua política econômica. Isso provocou uma
ofensiva dos latifundiários pelo Brasil afo-
ra, intensificando o assassinato dos cam-
poneses e trabalhadores rurais que lutam
pela terra e por melhores condições de tra-
balho.

Por outro lado, a inexistência de uma
política de reforma agrária no país tem dei-
xado os trabalhadores rurais dos assenta-
mentos isolados em condições precárias
e a mercê dos ataques dos latifundiários.
É ainda importante lembrar que a manu-

tenção da Medida Provisó-
ria n° 2183-56, de 24 de
Agosto de 2001, impede a
vistoria, avaliação ou desa-
propriação de uma proprie-
dade rural ocupada pelo pra-
zo de dois anos.

Enquanto isso, o go-
verno continua a ser avalista
das grandes fusões em to-
dos os setores da economia
e beneficiando as grandes
empreiteiras do país com
obras do PAC. Seus minis-
tros caem um a um debai-
xo de denúncias de
corrupção, tal qual nos governos FHC e
Lula, sem que nada aconteça. No campo
os trabalhadores rurais e camponeses são
reprimidos e mortos, com anuência do
governo. A violência imposta pelos latifun-

diários é o principal instrumento de intimi-
dação de possíveis ações resistências do
proletariado rural e dos camponeses con-
tra a superexploração do agronegócio.

A Criminalização da Luta pela Terra


