
A disput a governist a e a luta de classes
Os meses de setembro e outubro de 2011 ficaram marcados pela luta combativa

das grandes categorias como trabalhadores dos correios e bancários.
Entre as características importantes das últimas mobilizações estiveram sua

convocação por direções governistas, a combatividade dada pela adesão massiva
da base e, infelizmente, os parcos resultados que vem gerando aos trabalhadores
até o momento.

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos
(FENTECT), hegemonizada pelos governistas do PT/PCdoB, chamou uma greve por
tempo indeterminado no dia 12/09/2011 que teve massiva participação da base e
prolongou-se por 28 dias, até a intervenção do Tribunal Superior do Trabalho e a
capitulação da direção finalizarem a greve.

Já os bancários, orientados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Ramo Financeiro (CONTRAF-CUT), realizaram a maior greve dos últimos 20 anos,
para receber da direção da confederação a orientação de saída do movimento com
o inexpressivo “aumento real” de 1,5% oferecido pela FENABAN, Caixa e BB.

A FUP, Federação Única dos Petroleiros, dirigida pela Articulação-PT, promete
uma greve por tempo indeterminado no dia 16/11/2011. Porém, apesar das
promessas, abusa da morosidade na condução da campanha reivindicatória e
esperou o fim das greves das outras categorias para dar seu indicativo de greve,
mostrando que esse suposto “giro a esquerda” dos governistas é mais um jogo de
cena.

1. A crise do governismo no aperfeiçoamento da gestão do Estado burguês
O governo Dilma, com a desculpa da crise econômica internacional, assumiu a

missão de aperfeiçoar a gestão petista do Estado burguês (ver o Causa do Povo
nº61) e, para tal, além do arrocho salarial do funcionalismo público e dos planos de
privatização (como o dos aeroportos e dos Correios), o Governo Federal vem
reformulando a política clientelista do governo Lula, restringindo os “favores”
concedidos a militância governista.

Tal postura, se não cria uma crise no governo, devido ao apoio das diversas
frações burguesas, tende a gerar uma crise na militância governista, que, por sua
vez, vê frustradas suas expectativas de obter benesses do Estado.

É nesse contexto que se enquadram, por exemplo, os recentes atritos do PCdoB
com o governo. E a própria CTB - central sindical governista e pelega, criada por
este partido em 2007 para fortalecê-lo na disputa pelos favores do governo - neste
momento representa uma das principais ferramentas do partido para se contrapor
a reformulação da política clientelista de Dilma.

Mesmo no interior da CUT, já se manifestam críticas ao posicionamento de Dilma
de “enxugar” a máquina estatal. Tal descontentamento da cúpula sindical governista
combina-se com a pressão difusa, mas ao mesmo tempo intensa, dos trabalhadores
de base, que demonstram grande indignação pelas diversas vezes em que as
direções sindicais abandonaram deliberadamente oportunidades de aumentos
salariais e melhorias das condições de trabalho nos últimos anos.

Além disso, revoltas de trabalhadores das obras do PAC e da Copa/Olimpíadas,
que vinham ocorrendo no primeiro semestre de 2011 de forma espontânea por
todo país, indicaram aos governistas que, mesmo sem oposição a altura, estes
poderiam ser surpreendidos e perder o seu principal elemento de barganha política
com o governo federal, ou seja, a contenção da luta de classes.

2. A política oportunista dos burocratas contra a política classista dos
trabalhadores.

Compreendendo os fatores citados acima, percebemos o teor do aparente
antagonismo entre governismo e Governo. Com o desenvolvimento das últimas
lutas sindicais fica explícito que a tática governista é chamar a “greve pela greve”,
utilizar-se das mobilizações dos trabalhadores para demonstrar força ao governo
através do controle sobre o proletariado.

Assim, a pequena crise no interior do governismo tende a dissolver-se, pelo
menos momentaneamente, justamente com a derrota das categorias dirigidas por
estes na luta contra o governo, pois o objetivo não é a vitória na luta reivindicativa
dos trabalhadores e sim na luta política interna do governo.

Também parecem ter o mesmo destino as mobilizações dos trabalhadores sob
a direção dos paragovernistas (PSTU e PSOL). E isso acontece devido ao vício
eleitoreiro destes últimos, que visam enfraquecer os governistas a qualquer custo.
Desse modo, quando a orientação governista é pela luta, ainda que restrita e
oportunista, os para-governistas chamam a capitulação, para enfraquecê-los,
colaborando com o governo.

Tais posições dos para-governistas têm um efeito auto-sabotador, pois, à medida
que, estrategicamente, disputam com os governistas os espaços políticos
colaboracionistas (cargos no Estado Burguês e no sindicalismo de Estado), suas
táticas burocráticas também levam à derrota e a desorganização dos trabalhadores
dirigidos por estes.

3. As tarefas dos trabalhadores combativos
Diante do quadro exposto acima, cabe aos trabalhadores combativos redobrar

os esforços para construir as oposições de base, com o objetivo de levar a luta até
a conquista das reivindicações. A perspectiva paragovernista de abrir mão da luta
para enfraquecer o governismo deve ser rejeitada, pois isso enfraquece muito mais
aos trabalhadores.

Porém, o anti-governismo deve ser reafirmado como princípio das oposições de
base, principalmente através de ações que ponham em xeque o controle dos
governistas sobre os trabalhadores. Porém, também é necessário criar organizações
que canalizem as experiências de luta, para não deixar que se disperse a força
coletiva surgida da ação combativa dos trabalhadores

Criar e fortalecer as Organizações por Local de Trabalho, radicalizar a democracia
de base e construir a unidade entre as categorias para além das cúpulas sindicais
são tarefas imediatas para os trabalhadores. E somente com a radicalização das
lutas em curso é que poderemos fazer frente aos ataques da burguesia e do Estado.

Leia
também:
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11 de Setembro de 2001:
a crise do império e nova ofensiva imperialist a

No dia 11 de setembro de 2001 as torres gêmeas do World Trade Center, em
Nova Iorque, e o prédio do Pentágono, em Washington – capital estadunidense –,
foram atacados por uma ação organizada e executada pela Rede Terrorista Al-
Quaeda. O ataque foi direcionado ao coração do imperialismo: ao centro do capital
financeiro internacional – a cidade de Nova Iorque – e ao centro do poder militar do
imperialismo – Pentágono, Washington.

Os ataques do dia 11 de setembro de 2001 marcaram profundamente a primeira
década do século XXI e permitiram ao Estado estadunidense, juntamente com as
demais potências capitalistas, iniciar uma ofensiva militar imperialista intitulada
“Guerra ao Terror”.

Passada uma década, é necessário fazer uma análise dos significados e,
especialmente, dos efeitos dos ataques da Al-Quaeda aos EUA.

1. Antecedentes históricos: o imperialismo no Oriente Médio e no “mundo
islâmico”

Na década de 1990 Samuel Huntington sustentou a tese de que, com o fim da
Guerra Fria (1945-1990), uma nova ordem mundial se iniciava, assim a Guerra Fria
dava lugar ao choque de civilizações, especialmente o conflito entre a civilização
ocidental a oriental islâmica. Essa tese ganhou força após os ataques de 11 de
setembro de 2001, sendo amplamente divulgada pelos ideólogos da burguesia e
por suas mídias.

A tese do choque de civilizações assumiu materialidade quando o governo de
George W. Bush elaborou a noção de Grande Médio Oriente, isto é, região
geoestratégica que corresponde à região da civilização islâmica, excetuando a
Indonésia, demarcada por Huntington. Assim, essa região é convertida no principal
alvo das ações militares da “Guerra ao Terror”.

A região batizada de Grande Médio Oriente por W. Bush compreende o Norte da
África, o Cifre da África, o Oriente Médio, o Cáucaso, a Ásia Central e o Paquistão.
Trata-se de uma região que é berço de civilizações da antiguidade, a exemplo da
Mesopotâmia, Babilônica, Pérsia, e Egípcia, e é marcada por uma grande diversidade
étnica e cultural: árabes, turcos, berberes, curdos, iranianos (persas), pashtu (maior
etnia afegã) e punjabi (maior etnia paquistanesa). A região sofreu e sofre com os
constantes conflitos armados provocados pelo expansionismo imperialista e pelas
disputas regionais.

O Cáucaso e a Ásia Central foram disputados pelos impérios russo e britânico no
século XIX. O Império Russo obteve o domínio sobre a maior parte dessas duas
regiões e, após a Revolução de 1917, foram integradas à URSS. Durante a II Guerra
Mundial a região do Cáucaso sofreu uma ofensiva alemã com o objetivo de controlar
suas reservas de petróleo. Com o desmantelamento da URSS, em 1991, as repúblicas
das duas regiões tornaram-se independentes.

O Afeganistão é um capítulo à parte na história da Ásia Central. O país ficou sob
domínio britânico até 1919 e durante a Guerra Fria se aproximou da URSS. Em
1973, o general Muhammad Daud, com apoio da facção Parcham do Partido
Democrático do Povo (PDPA, de orientação stalinista), deu um golpe de Estado. Mas
o governo Daud se afastou dos stalinistas se aproximou dos EUA, por isso, com o
apoio militar soviético, outra facção do PDPA, os Khalq, promoveu a Revolução Saur
em 1978. Os Mujahideen fizeram, com o apoio bélico e financeiro dos EUA, a
resistência armada ao governo pró-Moscou. O país entrou numa longa guerra civil
que continuou mesmo depois da retirada das tropas soviéticas em 1989.

Foi em meio a esse conflito, e aproveitando o financiamento dos EUA, que Osama
Bin Laden fundou a Al-Qaeda para enfrentar as tropas de Moscou no Afeganistão.
Em 1994 o Talibã assume o poder no país e alia-se à Al-Qaeda.

O Oriente Médio e a África Setentrional foram partilhados pela França e Grã-
Bretanha após a I Guerra Mundial. A descolonização dessas regiões, que ocorreu
no contexto da Guerra Fria e dos movimentos de libertação nacional, foi acompanhada
pelo predomínio dos governos autoritários, entre monarquias absolutistas e repúblicas
ditatoriais que se aliaram às potências imperialistas.

A criação do Estado de Israel em 1948, com o objetivo de se tornar o principal
aliado estadunidense no Oriente Médio, foi um fator que provocou grandes conflitos
na região, dando início à guerra árabe-israelense e as lutas dos palestinos contra a
dominação sionista.

Ainda com o objetivo de reforçar seu domínio na região, os Estados Unidos
orquestraram um golpe militar no Irã na década de 1950. Mas o governo fantoche

do Xá Mohamed Pahlavi foi derrubado pela Revolução Iraniana de 1979. No ano
seguinte os EUA apoiaram o ditador iraquiano Saddam Hussein numa guerra contra
o Irã.

Além das disputas da Guerra Fria, as reservas de petróleo do Oriente Médio e
do Norte da África1 motivaram no século XX as intervenções imperialistas. A
importância do controle sobre as reservas de petróleo ficou evidente com os dois
choques do petróleo, que estiveram entre os fatores responsáveis pela crise de
acumulação fordista e a emergência do capitalismo ultramonopolista2 a partir de
1980. O novo regime de acumulação é acompanhado pela mudança na ordem
mundial: com o fim da bipolarização da Guerra Fria inicia-se a monopolarização da
ordem mundial globalizada.

O Oriente Médio e o “mundo islâmico” se inserem nessa nova ordem mundial
como áreas geoestratégicas fundamentais para a manutenção do poder
estadunidense. Mas, sem a polarização com a URSS, antigos aliados se tornaram
inimigos: Saddam Hussein e o Talibã. A ruptura se deu na Guerra do Golfo Pérsico
(1991), quando as tropas do ditador iraquiano invadiram o Kuwait e os Estados
Unidos lideraram as forças de coalizão contra a invasão. Na ocasião, Bin Laden
tentou sem sucesso organizar uma “resistência árabe” para defender o Iraque.

A síntese aqui apresentada não deixa dúvidas que a nova ordem mundial não é
marcada por um choque de civilizações, mas sim pela continuidade das políticas
expansionistas das potências imperialistas. A diferença agora é a ofensiva
estadunidense com o objetivo de garantir seu papel de única potência mundial
político-militar.

2. “Projeto para o Novo Século Americano”
As ações da Al-Qaeda no dia 11 de setembro de 2001 precipitaram os planos do

“Projeto para o Novo Século Americano”, ou seja, uma ofensiva militar capaz de
garantir a hegemonia geopolítica dos EUA3. Assim, o governo W. Bush ao lançar a
“Guerra ao Terror” materializou o “projeto para o novo século americano”, uma vez
que não se tratava somente de derrotar os responsáveis pelos ataques do dia 11 de
setembro, mas estabelecer uma política militar unificada contra o “eixo do mal”:
Afeganistão, Iraque, Irã e Coreia do Norte.

A noção de “eixo do mal” se estendeu para a América Latina, incluindo Cuba, o
governo venezuelano de Hugo Chávez e as Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia. A inclusão das FARC mostra que o plano militar da Iniciativa Andina, do
governo Clinton, passa a integrar a “Guerra ao Terror”.

A política de apoio ao Estado israelense também ficou subordinada a estratégia
geral da “Guerra ao Terror”, com a inclusão do Hamas, do Hezbollah e de outros
grupos de resistência armada ao domínio de Israel entre os grupos terroristas.

Como se vê, as ações militares do governo W. Bush não se limitaram às invasões
do Afeganistão e do Iraque, pois, no que tange o teatro de operações do Grande
Oriente Médio, também contou com 1) as incursos militares no Paquistão, 2) o
apoio à ofensiva israelense sobre o Hamas, especialmente depois da sua vitória nas
eleições para o parlamento palestino em 2006, e sobre o Hezbollah com a ocupação
do sul do Líbano, também no ano de 2006, e 3) a atual intervenção militar na Líbia.

Nos casos do Afeganistão, do Iraque e da Líbia, as invasões militares foram
seguidas da constituição de governos fantoches pró-imperialistas.
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Se no plano internacional o “projeto para o novo século americano” significou
uma ofensiva militar imperialista, no plano nacional significou 1) o crescimento da
extrema direita, garantindo a reeleição de W. Bush nas eleições de 2004 e provocando
o crescimento da xenofobia e dos mecanismos de controle social; 2) mais medidas
de incentivo ao capital financeiro e especulativo; 3) o aumento exponencial da dívida
pública; e, consequentemente, a atual crise econômica.

3. A crise do império
Não há dúvidas que os ataques do dia 11 de setembro impactaram diretamente

a economia estadunidense em 2001, provocando no primeiro semestre após os
ataques uma crise nas bolsas de valores. A solução do governo W. Bush foi a
aplicação de uma política monetarista de tipo expansionista, com a redução da taxa
de juros, mediadas de estímulo ao consumo (facilitação do crédito com a criação do
subprime - hipotecas de alto risco imobiliário) e ao endividamento e desoneração
das grandes fortunas.

As consequências dessas medidas foram: 1) o aumento do endividamento da
população; o crescimento da bolha especulativa imobiliária, que estourou em 2007
desencadeando a atual crise econômica; 3) a fuga de capitais fictícios para as
economias semiperiféricas, em busca de juros altos e da valorização das
commodities.

Diante da crise provocada pela subprime o governo estadunidense utilizou
recursos estatais para salvar os bancos e demais empresas do setor financeiro. Na
Era Bush os recursos para salvar as empresas falidas chegou a 700 bilhões de
dólares e o governo Obama liberou mais 750 bilhões. Isso produziu um aumento
vertiginoso do endividamento estatal4.

O gasto de 1,45 trilhão de dólares com os bancos falidos mais o total de 1,3
trilhão gasto nas invasões do Afeganistão e no Iraque, até setembro de 2011,
resultaram numa dívida pública que correspondeu em 2010 a 92% do PIB
estadunidense. Assim, o endividamento estatal corresponde à mais uma fase da
crise econômica e seus efeitos aparecem no desemprego que chegou a mais de
9%, na queda da participação do PIB dos EUA na economia mundial (era 30,8% em
2001 e agora é 23%) e, principalmente, nos cerca de 250 mil mortes nos dez anos
da “Guerra ao Terror”, sendo mais ou menos 130 mil vítimas civis no Iraque e no
Afeganistão5.

A eleição de Barack Obama, do Partido Democrata, não significou mudanças
substanciais na política econômica e militar americana. Todas as principais medidas
econômicas adotadas pelo governo Obama teve como consequência o favorecimento
da bancocracia internacional, principal centro da economia americana desde a década
de 80. Por sua vez, as ações militares americanas continuam, desta vez sobre os
sorrisos cínicos do presidente e de sua secretária de Estado, Hillary Clinton.

O descumprimento de normas internacionais, tanto na caçada que resultou na
morte de Osama Bin Laden, como no apoio fundamental à destruição de cidade
inteiras na Líbia para derrubar seu ex-aliado, Muamar Kadaffi, demonstram a tentativa
desesperada do império americano de se manter como principal potência imperialista,
na medida em que o centro de acumulação capitalista se desloca para Ásia. Assim,
cada vez mais utiliza seu poder bélico para controlar as rotas comerciais e as fontes
enérgicas do grande oriente médio.

Por enquanto, o centro da crise financeira internacional se deslocou para as
economias europeias. Os bancos, os financistas e investidores estão atacando sem
dó, resgatando seus empréstimos e aumentando os juros da rolagem da dívida.
Agora já não colocam gerentes para chefiar os governos, mas sim seus próprios
agentes. Grécia já é água passada. Agora é a vez da Itália.

Notas:

1 O petróleo no Norte da África foi descoberto na década de 1940 e as principais reservas estão na Líbia,
Argélia e Sudão. Segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP) o Oriente Médio concentrava em 2010
54,4% (742,5 bilhões de barris) das reversas mundiais de petróleo, com destaque para a Arábia Saudita,
no Irã, no Iraque, nos Emirados Árabes Unidos e no Kuweit.
2 O capitalismo ultramonopolista se caracteriza pelas políticas estatais neoliberais, articuladas ao regime
flexível de acumulação de capitais, sob o comando dos oligopólios transnacionais.
3 O PNAC (sua sigla em inglês para Project for the New American Century) compreende um grupo
político da extrema direita republicana estadunidense, fundado em 1997.
4 Apesar das informações ainda confirmadas, uma auditoria realizada pelo Banco Central Americano
(FED – Federal Reserve Bank) aponta que entre 2007 e 2010 o governo estadunidense fez “empréstimos
secretos”, a juros baixos, na ordem de 16 trilhões de dólares para bancos dos EUA e de outros países. Cf.
http://www.gao.gov/new.items/d11696.pdf.
5 Esse levantamento foi feito por pesquisadores para o Watson Institute for International Studies, da
Brown University. Os mesmos pesquisadores afirmam que o custo total da Guerra ao Terror deve chegar

a 4,4 trilhões de dólares e o número de refugiados é de cerca de 7,8 milhões.

O ano de 2011 foi marcada por duas greves nacionais da rede federal de
ensino: a greve da FASUBRA, que foi deflagrada no dia 6 de junho e durou mais
de 90 dias, e a greve do SINASEFE, deflagrada no dia 1° de agosto com duração
de cerca de 85 dias.1

Apesar da convergência em vários aspectos: são duas bases de servidores
federais, são do setor da educação e compartilham a mesma carreira no segmento
técnico-administrativo em educação (o PPCTAE), SINASEFE e FASUBRA não
conseguiram organizar um movimento conjunto. Na verdade, a divisão do
movimento é o resultado da estratégia dos setores governistas que dirigem a
FASUBRA: Tribo/Articulação Sindical/PT e Corrente Sindical Classista/PCdoB.

Inicialmente as estratégias dos governistas foram: 1°) antecipar a deflagração
do movimento paredista; 2°) estabelecer uma pauta específica da carreira da
categoria e; 3°) Terminar o movimento o mais rápido possível. Por isso, no início
do mês de julho, o Comando Nacional de Greve, com maioria governista, aprovou
a suspensão da greve da FASUBRA, numa capitulação explícita à chantagem do
Governo Dilma/PT/PMDB, que afirmava só negociar com a suspensão da greve.

Entretanto, a base da categoria manteve a greve. Assim, os governistas
iniciaram outras estratégias: 1°) esvaziaram o movimento; 2°) deixaram a
categoria exposta e; 3°) recusavam qualquer proposta de unidade com o
SINASEFE. Consequentemente, sem que os setores de oposição (PSTU e correntes
do PSOL) conseguissem dirigir o movimento, a greve terminou derrotada.

Como os governistas não são hegemônicos no SINASEFE, a estratégia do
Governo foi isolar a luta dos servidores da educação básica e tecnológica. Esse
objetivo foi alcançado no final do mês de agosto, quando o ANDES aceitou assinar,
junto com os governistas do PROIFES, um acordo rebaixado para os docentes
das universidades federais que se estendia aos docentes da educação básica e
tecnológica. O acordo rebaixado dividiria a base do SINASEFE, que aglutina
professores e técnico-administrativos. Entretanto, a categoria, num posicionamento
classista, recusou o acordo rebaixado e manteve a greve até o final do mês de
outubro.

O balanço das greves da educação federal não é positivo. O Governo Dilma/
PT/PMDB e seus asseclas no interior do movimento sindical derrotaram as greves
da categoria. A alternativa é a reconstrução do movimento pela base. Na FASUBRA
é fundamental a organização de uma oposição que rompa com o governismo, ao
invés de se centrar na disputa pelo aparelho sindical. No SINASEFE é fundamental
a manutenção da sua linha classista, apontando não só para as lutas conjuntas,
mas também para a estratégia da ação direta como arma principal do movimento.
No ANDES é fundamental superar a linha paragovernista da sua atual direção.

Se no curto prazo os trabalhadores e trabalhadoras da rede federal de ensino,
organizados nas três entidades sindicais nacionais, não forem capazes de construir
um movimento conjunto, de orientação classista, a tendência é que ocorram
novas derrotas, no melhor cenário, vitórias parciais.

1 Para uma análise mais detalhada das greves na base da FASUBRA e do SINASEFE ver Jornal Causa

do Povo, número 61.

A greve da Rede Federal de Ensino

Ato público do SINASEFE, 04/102011
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A realização dos grandes eventos esportivos pelo mundo sempre vem
acompanhada por ataques a classe trabalhadora em beneficio dos  grandes
empresários, dos políticos e dos chefões da máfia esportiva. Sempre com o discurso
propagandista sobre o legado que os grandes eventos esportivos irão deixar  para
beneficio da população em geral . Porém esse tal legado se torna invisível e inútil
comparado a os danos econômicos e sociais causados ao povo, foi assim que
aconteceu na África do Sul (na Copa do Mundo de 2010), em Atenas (na Olimpíada
de 2004) e em Sidney (na Olimpíada de 2000). Gastos exorbitantes, desocupações,
remoções e segregação social promovidos pela construção de estádios, aeroportos,
estradas, ferrovias e outras obras sempre em beneficio das grandes construtoras
que promoveram juntos com a FIFA e COI desvios bilionárias dos cofres públicos
através de superfaturamento e outras diversas fraudes. Tudo garantido pela
blindagem dos parlamentos. Um excelente exemplo foram as olimpíadas de Atenas
em 2004 que foi realizada no menor país da união europeia com apenas 11 milhões
de habitantes. Segundo os “especialistas” esta  seria a grande oportunidade de se
realizar os jogos olímpicos com maior planejamento e controle de gastos, porém
como o esperado a previsão falhou, pois em 1997 (quando foi escolhida sede) o
governo grego  publicou que o custo aproximado das obras  seria de U$$ 1,5
BILHÃO, porém já em 2004 o ministro das finanças, George Alogoskoufis, divulgou
que os gastos já chegavam a U$$ 11,9 bilhões. Isso significou ao contribuinte mais
dez vezes o previsto, com isso é concreto afirmarmos que os gastos divulgados e
não divulgados com as olimpíadas foram determinantes para atual crise econômica
e social que o país vive, possuindo uma divida bilionária com bancos privados e
financistas que hoje é paga com retirada de direitos dos trabalhadores, cortes
salariais, salários congelados, demissões em massa e aumento dos impostos através
de medidas de austeridade que são as mais radicais no país desde a 2ª guerra
mundial.

1. As Olimpíadas e a Copa do Mundo no Brasil
Já no Brasil a Copa do mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 vieram

primeiramente gerando segregação social através de desocupações urbanas,
remoções de comunidades inteiras e despejos aos baldes. Em todas  as capitais,
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal e
Fortaleza,   as comunidades foram, literalmente, tratoradas, em grande parte devido
a desarticulação dos movimentos populares, que  desde que o Partido dos
Trabalhadores assumiu a presidência mantém grande parte dos movimentos no
cabresto quietos e domesticados. No Rio de Janeiro as moradias e favelas situadas
na Zona Oeste da cidade têm sofrido com as remoções para instalações das vias
expressas de ônibus que interligarão o aeroporto aos locais de competição na Barra
da Tijuca.  Além disso, temos o oportunismo legalista como aconteceu no Rio de
Janeiro onde ao invés de se apontar para  a luta combativa apontou-se para criação
de uma CPI das remoções que visa, além de reter os conflitos,  investigar denúncias
de violações de direitos humanos nas remoções de comunidades em função das
obras voltadas para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Isso deixa nas mãos
dos parlamentares as ações e desloca o foco da luta. Além disso, os vereadores e
deputados possuem grande interesse financeiro nesses dois grandes eventos, assim
como o governador do estado Sérgio Cabral e seus amigos empresários. Não por
acaso o governador viajou para um hotel de luxo em Porto Seguro, na Bahia, no
jato particular do empresário Eike Batista, que no ano passado “doou”` R$750 mil
para a campanha eleitoral do mesmo, para o aniversario de Fernando Cavendish
dono da construtora Delta. A empresa  assinou mais da metade dos 27 contratos
com o governo do Rio no ano eleitoral e já recebeu R$ 918.377.533 do estado nos
últimos quatro anos. Como não poderia ser diferente possui entre seus vários
contratos obras da Copa e Olimpíadas.

2. O Caso das Olimpíadas no Rio de Janeiro: o Projeto Porto Maravilha
No Rio de Janeiro o principal projeto da prefeitura é o chamado “Porto Maravilha”.

O projeto, na região portuária da cidade abrange uma área de 5 milhões de metros
quadrados. O principal objetivo do poder estatal é remover o povo pobre da região
portuária da cidade. Abandonada pelo Estado há décadas, a região surge como
grande local para os ganhos astronômicos dos empresários do setor da construção,
60% dos terrenos da região são públicos e de serviços.

Por isso uma das primeiras medidas da atual prefeitura (PMDB/PT/PCdoB/PSB/
PDT) foi modificar o gabarito da região. Posteriormente foi criada a Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP, uma empresa
municipal de economia mista para gerenciar as parcerias público-privadas na região,

autorizadas pelo Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas – PROPAR-RIO.
Assim, o governo por meio dos títulos imobiliários, os Certificados de Potencial

Adicional de Construção – CEPAC iniciou o processo de privatização e elitização da
região. Os CEPAC’s foram comprados em sua totalidade pela Caixa Econômica Federal
com recursos oriundos do Fundo de Garantia ao Trabalhador por Tempo de Serviço
(FGTS). A Caixa através o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha venderá
os certificados no mercado de ações. Assim, quem tiver interesse em construir na
área acima do gabarito proposto poderá adquirir os certificados. Com o dinheiro
dos CEPAC’s a CDURP o repassou ao Consórcio Porto Novo, formado pelas empreiteiras
OAS, Carioca Engenharia e Odebrecht, que assumiu a execução das obras de
infraestrutura urbana por cinco anos e os serviços públicos, no período de 15 anos,
como coleta seletiva de lixo, limpeza urbana, reparo de iluminação pública,
recuperação de calçadas e sinalização de trânsito.

3. A Copa do Mundo é da FIFA, dos Capitalistas e do Governo não do Povo
Nos canteiros de obras da copa se alastram as mobilizações e greves oriundas

da superexploração e das más condições de trabalho. Devido à pressão para entrega
das obras no prazo estipulado pela FIFA já ocorreram greves no Distrito federal,
Pernambuco e Rio de Janeiro, além de mobilizações e paralisações parciais. Na
Arena Pernambuco a greve de 4 dias resultou na demissão de dois companheiros
que eram Cipeiros e encabeçaram a greve. A Odebrecht demitiu ambos por justa
causa e com isso passou por cima da própria legalidade burguesa, ou seja, da
estabilidade que os dois obtiveram através do voto direto dos trabalhadores para
representa- lós na comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA). Como se
vê, para exploração e dominação no ambiente de trabalho não há limite legal.
A Odebrecht alegou ato de indisciplina como justificativa para a tentativa de
intimidação dos trabalhadores, assim como utilizou a PM com respaldo do governo
para acabar com uma assembleia. Com apoio do governo estadual e federal a
empresa prossegue explorando os trabalhadores e lucrando cada vez mais com o
dinheiro do povo.

Se espelhando na Grécia o governo Dilma já vem implementando medidas para
facilitar a farra das grandes construtoras em cima do dinheiro público. Para deixar
tudo à surdina o governo federal botou em aprovação na calada da noite do dia 15
de junho de 2011 a Medida Provisória 527, aprovada na câmara dos deputados
federais com maioria absoluta. Esta MP simplesmente determina sigilo absoluto
sobre as obras e orçamentos da FIFA e do comitê organizador local, ou seja, a
população não terá mais acesso a previsão orçamentária das obras referente à
Copa e a nenhum gasto que será pago com o imposto que nós pagamos.   O único
dado orçamentário oficial divulgado foi da irrisória quantia inicial de R$ 23 bilhões,
lembrando que a Olimpíadas de Atenas, em 2004, teve previsão inicial de U$$ 1,5
bilhão e terminou com o gasto de U$$ 11,9 bilhões e provocando o sufocamento da
classe trabalhadora grega antes, durante e depois das Olimpíadas. Este foi um fator
determinante para resultado da crise atual e o Brasil caminha rumo para o mesmo
caminho, ou seja, a burguesia ganha um presente bilionária enquanto o povo ganha
um presente de grego, uma dívida a ser paga a bancocrácia internacional. Por isso
desde já se faz necessário a reorganização da classe trabalhadora nos bairros,
locais de estudo e trabalho para barrar os atuais e futuros ataques que virão como
consequência da Copa do Mundo e das Olimpíadas e assim como o povo grego nas
ruas devemos ousar para vencer com a construção da Greve Geral.

OLIMPÍADAS E COPA:
um grande legado ou um presetne de grego?

Greve dos operários da reforma do Maracanã, agosto de 2011
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