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Nesta edição

Não temos uma 
democracia a defender, 

temos um Estado 
de exceção e ajuste 

fiscal a combater

pág. 4/5

O golpe sepulta o mito da democracia. Mostra que a classe dominante 
não respeita processo legal, maioria ou hegemonia. Ela faz o que bem 

entende. E esse foi um golpe sem resistência, vergonhoso. O PT não 
combateu em nenhum momento o bloco conservador e a burguesia, 

procurou sempre um pacto por cima. Fortalecidos pela aliança com o 
PT, Temer e seus aliados tem a estratégia de aprofundar o ataque a 

classe trabalhadora. A socialdemocracia reformista é covarde, continua 
apostando suas fichas nas eleições. E a nossa estratégia deve ser parar 

o Brasil com a Greve Geral: barrar o ajuste fiscal pelo poder popular.
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MOVIMENTO SECUNDARISTA: 
os desafios da luta após as ocupações

As ocupações de escolas sa-
cudiram o Brasil. Demonstraram 
mais uma vez a superioridade da 
ação direta de massas frente aos 
métodos legalistas dos sindica-
tos e entidades estudantis pe-
legas (UNE, UBES, ANEL, CUT). 
Mesmo sem toda a estrutura e 
verba dessas entidades, os es-
tudantes conquistaram vitórias 
importantes contra o fechamen-
to de escolas em São Paulo e 
contra a privatização via Organi-
zações Sociais (OSs) em Goiás. 
Além disso, em outros estados 
conquistaram demandas locais 
e popularizaram reivindicações 
importantes (democracia nas 
escolas, melhorias nas estrutu-
ras, merenda, etc.) que a anos 
estavam abafadas.

Do Ceará ao Rio Grande do 
Sul os secundaristas enfrenta-
ram o Estado: governos, polí-
cias, advogados, grupos rea-
cionários (“Desocupa” no Rio 

de Janeiro), a burocracia das 
entidades estudantis e partidos 
oportunistas. A atuação da UNE 
e UBES no interior do movimen-
to cumpriu um papel nefasto. No 
dia 14 de junho no Rio Grande do 
Sul a UJS (União da Juventude 
“socialista”, ligada ao PCdoB) e o 
Juntos (ligado ao PSOL) fizeram 
um acordo com o governo pelas 
costas dos estudantes. No Rio de 
Janeiro, São Paulo e outros es-
tados, UBES e ANEL buscaram a 
todo momento aparelhar as ocu-
pações, criaram divisões e seus 
próprios “comandos”, cada um 
para servir aos seus interesses 
particulares.

Organizar a autodefesa 
e a autonomia

Enquanto os burocratas mi-
rins da UBES buscavam conciliar 
com os governos, os estudantes 
sofriam forte repressão nas es-
colas. No Rio de Janeiro os gru-

pos reacionários de “Desocupas” 
atacaram as Escolas de Luta. Ao 
invés de organizar a resistên-
cias, as entidades (UNE e ANEL) 
condenavam a autodefesa e dei-
xavam as ocupações a mercê da 
violência policial e dos grupos 
fascistas. No dia final de agosto 
o governo do Ceará (PT) através 
da SEEDUC abriu um processo 
criminal contra 320 estudantes 
que participaram nas ocupações 
de escolas. 

Dessa maneira as ocupações 
expressaram um conflito entre o 
poder popular e o poder do Es-
tado.

Demonstrou que para man-
ter a autonomia e alcançar 
vitórias é necessário mais que 
boas intenções. Os estudantes 
combativos precisam: 1) Se or-
ganizarem em grupos estudan-
tis combativos que fortaleçam a 
autonomia dos grêmios e criem 
coordenações estaduais e regio-
nais autônomas; 2) Desenvol-
ver a discussão e luta contra as 
políticas nacionais de educação 
que aprofundam a precarização 
e privatização do ensino, que, 
caso aprovadas irão anular as 
conquistas locais; 3) Aprofun-
dar a consciência de classe, se 
aliando com os trabalhadores da 
educação, pais, visando a cons-
trução da greve geral em defesa 
dos direitos; 4) Aprofundar os 
métodos de autodefesa e segu-
rança coletiva frente ao avanço 
do autoritarismo estatal-militar.

Construir uma Federação Autônoma de Estudantes
Hoje os jovens e bravos combatentes das escolas ocupadas são chamados à responsabilidade de romper com a ilusão eleitoreira deixada pelo ciclo petista. A 
política de Temer (PMDB) para a educação irá aprofundar as políticas neoliberais do PT, com cortes no orçamento, estímulo a meritocracia e competição 
entre as escolas, privatização através das OSs, militarização, etc.

O programa, estratégia e métodos da esquerda socialdemocrata (PT, PCdoB, PSOL) são incapazes de organizar a resistência popular, como demonstrado no 
caso do golpe. Se por um lado dizem “combater os golpistas”, por outro se aliam e fazem conchavos com os mesmos. O caminho eleitoreiro está falido!

Cabe aos estudantes e trabalhadores revolucionários a defesa de um novo projeto que recoloque a classe trabalhadora como sujeito das mudanças, na ofensiva 
contra os exploradores do povo. Urge a construção de uma Federação Autônoma de Estudantes como braço estudantil de uma nova organização Sindicalista 
Revolucionária de massas no Brasil.

A desigualdade na socieda-
de brasileira se mantém. Assim 
como a violência que aumenta a 
cada dia e afeta principalmen-
te os jovens negros que moram 
nas periferias e favelas do país. 
A bala tem raça e classe. No ano 
de 2003 foram cometidos 13.224 
homicídios na população bran-
ca, em 2014 esse número des-
ce para 9.766, o que representa 
uma queda de 26,1%. Em con-
trapartida, o número de vítimas 
negras passa de 20.291 para 
29.813, aumento de 46,9%. Em 
Alagoas, por exemplo, em 2014, 
foram assassinados 60 brancos e 
1.702 negros!

De 1980 até 2014 morreram 
no Brasil 967.851 vítimas de dis-
paro de arma de fogo. Em 2014 
foram 44.861 mortes, 94,4% ho-
mens e mais de 60% de jovens 
negros. Além disso, existe uma 
população carcerária de quase 
900 mil, com 65% de jovens ne-
gros presos. A desigualdade da 
realidade brasileira destina ao 
povo negro, principalmente os 
jovens negros das favelas e pe-
riferias, a morte, a prisão e o tra-
balho precário. Precisamos lutar 
e nos defender!

DESIGUALDADE 
E VIOLÊNCIA:     

o genocídio contra o 
povo negro continua

Protesto Secundarista em Porto Alegre/RS, 6 de junho
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1936 - 2016
HOMENAGEM AOS 

80 ANOS DA GUERRA 
CIVIL ESPANHOLA

Em homenagem aos combatentes da guerra civil espanhola, 
publicamos trecho deste texto de uma importante organiza-
ção anarquista e revolucionária, Os Amigos de Durruti. 
Formado por combatentes da Coluna Durruti, Coluna de Hier-
ro, dentre outras frentes de batalha, Os Amigos de Durruti 
surgiu no início de 1937 em plena guerra civil e atuou dis-
putando uma posição revolucionária e proletária frente aos 
conciliadores e reformistas do PC e da direção da CNT/FAI.

É necessário que os militantes, os revolu-
cionários das organizações de trabalhado-
res, que sofreram a cruel experiência da 
derrota militar e a humilhação como refu-
giados, dediquem uma séria e concentrada 
atenção às lições da guerra e da revolução 
espanhola, pela qual pagaram tão caro com 
o seu sangue e o sangue de seus melhores 
camaradas.

Quebrando o silêncio que nos foi imposto 
pela tirania dos estalinistas e outros contra-
-revolucionários, continuaremos falando 
com a clareza que sempre utilizamos no 
órgão de nosso grupo “O Amigo do Povo”. 
Nosso grupo, que escolheu como símbolo 
Durruti, tem ocupado um lugar importan-
te na revolução espanhola. Assim foi, nos 
dias sangrentos de maio de 1937, quando 
empunhamos a bandeira da revolta e com-
batemos os contra-revolucionários (o P.C., 
o governo republicano, etc) assim como o 
reformismo dos dirigentes da CNT-FAI.

Nós havíamos previsto que a linha traça-
da depois de julho de 1936, dissociando 
a guerra da revolução, conduziria inevita-
velmente ao desastre. Nossas teses foram 
confirmadas pelos fatos. A revolução foi 
perdida em maio de 1937, E COM ELA 
A GUERRA. Gradualmente, as zonas de 
importância econômica foram perdidas, 
culminando com a queda de Aragón, uma 
grande derrota no Levante, terminando 
na debandada da Catalunha, na rendição 
incondicional de Madrid e do que ainda 
restava.

As causas da derrota foram evidentes. 
Quando o espírito revolucionário das mi-
lícias foi sepultado - em conseqüência de 
sua militarização, após terem sido subor-
dinadas a um exército desprovido de entu-
siasmo e dinamismo – forjou-se o primeiro 
elo da cadeia que nos levaria à derrota.

(...)

DUAS CHANCES PERDIDAS

Durante a revolução espanhola, houve dois 
momentos decisivos: julho de 1936 e maio 
de 1937. Nessas duas ocasiões, o mesmo 
erro foi cometido. Os líderes da CNT-FAI 

não impuseram o poder de nossas orga-
nizações, que eram apoiadas pelas massas 
nas ruas, fábricas, campos e outros locais 
de trabalho. Esses líderes foram, portanto, 
os maiores responsáveis pelo desastre que 
aconteceu - a perda da revolução, a derrota 
militar na guerra e o sangrento exílio na 
França. Eles temiam a intervenção estran-
geira. Não assumiram a direção econômica 
e política do país para não suscitar a hosti-
lidade dos “ditadores”.

Mas, recusando-se a liderar a revolução, 
nem por isso a abandonaram: eles começa-
ram a derrotá-la. Seu medo foi responsável 
pela contra-revolução, pelo fato de os es-
talinistas terem tomado a terra dos cam-
poneses e trabalhadores. Esse foi o maior 
fator na quebra da unidade revolucionária 
das massas.

Além de não impor uma ditadura sobre os 
partidos antiproletários, os dirigentes da 
CNT-FAI se tornaram assistentes dos libe-
rais burgueses, da pequena burguesia e do 
capitalismo internacional, os quais, sob a 
máscara da democracia, serviram ao fascis-
mo. Portanto, os dirigentes da CNT-FAI 
derrotaram a revolução espanhola.

O final da guerra foi catastrófico. Tudo foi 
perdido, nada foi ganho. (...)

As pessoas trabalhavam e morriam de fome. 
Na fila do pão, as mulheres e a população 
em geral estavam cheias de ódio de Negrin 
e seu grupo de aduladores. Os trabalhado-
res e suas famílias não tinham pão, mas nos 
lares e residências do governo e dos chefes 
do PC comia-se pão branco. (...)

O POVO RESPONSÁVEL

O governo, além de não representar os 
trabalhadores, defendia interesses decidi-
damente opostos aos deles. Aqueles que 
deveriam ter ouvido as reivindicações do 
proletariado e que foram por ele convoca-
dos para defender seus interesses de classe, 
ou seja: os líderes da CNT-FAI foram os 
primeiros a traí-lo. Isso nós temos afirmado 
claramente e sem subterfúgios. E continu-
aremos sempre a repetir nossas acusações.

“Os Amigos de Durruti” foram chamados 
de fascistas e provocadores. Duas vezes ten-
taram expulsar-nos da CNT-FAI. Mas os 
proletários rejeitaram essa ordem de exclu-
são, que veio da ala reformista. (...)

A lição foi dura. A imensa importância e o 
poder da revolução espanhola podem ser 
avaliados pelos problemas que acarretou 
para os negócios dos países europeus.

Se a revolução espanhola tivesse sido bem 

OS AMIGOS DE DURRUTI

ACUSAM
Los Amigos de Durruti, junho/julho de 1939

Buenaventura Durruti (1896-1936) discursa aos trabalhadores/as

sucedida, o fascismo teria sido derrotado, 
com a importante conseqüência do início 
de uma ofensiva proletária internacional. 
Não há dúvida, o proletariado e o capitalis-
mo têm mostrado estar permanentemente 
envolvidos numa luta de vida ou morte. O 
capitalismo tem triunfado, mas nós sabe-
mos os motivos.

A democracia derrotou o povo espanhol, 
não o fascismo. Franco jamais teria ven-
cido sem o PCE e Negrin. Mas o proleta-
riado internacional também é responsável. 
Ou melhor, seus líderes, que se tornaram 
escudos para os capitalistas. Mas se nós ti-
véssemos sido claros e diretos, em vez de 
falar jargões e usar uma linguagem confusa, 
talvez tivéssemos alcançado os trabalhado-
res do mundo todo.

AS LIÇÕES

Da catástrofe, cabe-nos extrair lições valio-
sas. Como anarquistas, devemos corrigir 
uma série de pontos táticos e posições que 
impedem o sucesso da ação revolucionária. 
A revolução necessita da força e de saber 
usá-la contra seus inimigos. Quando se 
possui a força revolucionária do proletaria-
do, é necessário saber como usá-la e como 
preservá-la.

Nós somos inimigos da colaboração com 
os capitalistas e a classe média. A adminis-
tração dos trabalhadores exige o poder dos 
trabalhadores. A revolução requer a abso-
luta dominação das organizações dos traba-
lhadores, como foi o caso de julho de 1936, 
quando a CNT-FAI comandava. Há mui-
tos aspectos da situação e seria necessário 
estudá-los em detalhe. Mas não devemos 
esquecer que o movimento dos trabalhado-
res deve ser reconstruído sobre uma nova 
base, com uma nova moral, após ter banido 
os líderes responsáveis pelo desastre. (...)

Desde o início dessa emigração, que come-
çou após 30 meses de luta, os “Amigos de 
Durruti” mantém a defesa dos interesses do 
proletariado com a mesma energia e hones-
tidade que empregaram durante o curso da 
revolução espanhola.

TexTo compleTo em: http://goo.gl/0r1Y1r
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“ Não temos uma democracia a defeNder,

TEMOS UM ESTADO 

DE EXCEÇÃO E AJUSTE 

FISCAL A COMBATER

A confirmação do golpe parla-
mentar-institucional sobre Dilma 
Rousseff (PT) no último mês foi 
pavimentado pelo caminho esco-
lhido pelo próprio PT. Foram as 
medidas tomadas pelos 13 anos 
de governo do PT que pavimenta-
ram o Estado de Exceção e a Tira-
nia em curso. A burguesia lançou 
uma ofensiva contra o PT e suas 
bases e com isso conseguiram 
derrubar o PT do governo federal. 
Como afirmamos no Comunica-
do 47, esse golpe está vinculado 
a: 1) a geopolítica e concorrência 
imperialista; 2) a ruptura do blo-
co no poder; 3) a agudização da 
luta de classes pela apropriação 
da renda nacional.

A burguesia se lançou à ação 
de massas, coordenada com o 
poder judiciário e policial ultra-
centralizado e fortalecido pelos 
governos do PT, usando esses ins-
trumentos criados e fortalecidos 
pelo PT contra ele mesmo. Essa 
ação de massas, combinada com 
a cisão parlamentar, liderada por 
Cunha (hoje, cassado) e Temer 
do PMDB, e o uso do poder judi-
ciário, consolidaram a decompo-
sição do bloco no poder com saída 
progressiva da indústria (FIESP), 
da agricultura (Bancada ruralista) 
e outros setores.

A mudança na geopolítica in-
ternacional fez com que o Impe-
rialismo dos EUA ampliasse seu 
controle sobre o petróleo e os 
recursos naturais. Por outro lado, 
durante todo o governo Lula e 
Dilma foi fortalecido um Estado 
de Exceção para garantir os in-
vestimentos e taxa de lucro. No 
entanto, com as lutas grevistas 
os trabalhadores, dentro de um 
cenário econômico de otimismo 
até junho de 2013, conseguiram 
aumentos acima da inflação, cer-
tamente não foram tão altos, mas 
o suficiente para a reclamação da 
burguesia, principalmente a partir 
de 2013/2014.

Nesse sentido, como afirma-
mos no Comunicado 46, “o PT 
demonstrou uma frágil capacida-
de de controle das greves e o au-
mento da massa salarial induziu a 
perda de vantagem comparativa, e 
este é um dos fatores que está na 
base da fuga de capitais ocorrida 
em 2014, que coincide com o início 
da crise política no bloco do poder”.

Com a crise alcançando o Bra-
sil de forma estrutural a partir de 
2014, a ruptura do bloco no poder 
se iniciou e se consolidou no início 
de 2015 quando as organizações 
da burguesia passaram a apoiar 
as manifestações e depois o pró-
prio processo de impeachment.

“
O sistema capitalista não será destruído se-
guindo as regras do jogo que ele mesmo cons-
trói para assegurar sua continuidade. Esta con-
tinuidade é a que contribui para manter quem 
vem a fazer só o que a legalidade burguesa per-
mite, ou seja, só o que a legalidade manejada 
pela burguesia, recomenda que se faça. Por isto 
da linha reformista só pode surgir um refor-
mismo cada vez maior, um retrocesso cada vez 
maior...”

              copeI, Federação anarquIsTa 
uruguaIa - 1972

* * *

Formalmente, a democracia proclama a liber-
dade de opinião, de imprensa, de associação, 
enquanto não ameacem os interesses da classe 
dominante, ou seja, a burguesia.
A democracia mantém intacto o princípio da 
propriedade privada capitalista. Portanto, dá a 
burguesia o direito de controlar toda a econo-
mia do país, toda a imprensa, educação, ciên-
cia, arte, o que de fato, torna a burguesia dona 
absoluta do país. Possuindo o monopólio da 
vida econômica, a burguesia pode estabelecer 
seu poder ilimitado também na esfera políti-
ca. Efetivamente, o governo representativo e o 
parlamento nada mais são, nas democracias, do 
que os órgãos executivos da burguesia.
Consequentemente, a democracia é apenas um 
dos aspectos da ditadura burguesa, camuflada 
pelas fórmulas ilusórias das liberdades políticas 
e garantias democráticas fictícias.”

     plaTaForma de organIzação da unIão 
geral dos anarquIsTas, dIelo Trouda - 

França, 1927
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Não temos uma democracia a defeNder,

TEMOS UM ESTADO 

DE EXCEÇÃO E AJUSTE 

FISCAL A COMBATER!
O PT fortaleceu o Estado 
Penal e abriu caminho para 
as medidas anti-povo  

O governo do PT também 
ampliou o estado policial, criou 
a Força Nacional para defesa do 
agronegócio e dos megaeven-
tos, manteve a política de geno-
cídio do povo negro e indígena, 
e manteve a perseguição política 
seja em nível federal ou estadual, 
como o governo Tarso Genro con-
tra a Federação Anarquista Gaú-
cha (FAG). 

Todas as principais políticas 
petistas viabilizaram o fortale-
cimento de amplos setores da 
grande burguesia, como de ser-
viços, agronegócio, logística, fi-

nanceira e industrial, e de aten-
dimento a subgrupos operários 
e de trabalhadores. A política de 
desenvolvimento neoliberal fez 
o governo continuar com a polí-
tica de privatização dos setores 
de circulação do capital (portos, 
aeroportos, rodovias e ferrovias), 
pagamento dos serviços da dívida 
pública, que consome quase 50% 
do orçamento, e de destruição 
sócio-ambiental para financiar 
grandes obras energéticas que fa-
vorecessem o capital (tal como o 
caso de Mariana onde a empresa 
Vale permanece sem punição, e a 
prefeitura já deu sinal verde para 
a volta da atividade da empresa 
na região).

A realização de megaeventos, 
como a Copa do Mundo e Olimpí-

O poder popular não é obra de um 
futuro oportuno, indefinido. Sua cons-
trução inicia hoje. Ele é fruto da ação 
de resistência e organização coletiva do 
povo. O Poder Popular não prevê a to-
mada do poder burguês, mas derrubá-
-lo por seu poder paralelo.

Leia sobre o Congresso do Povo: 
http://goo.gl/zvQLM6

A democracia 
representativa 
é um mito
O Golpe parlamentar demonstra que 
não devemos defender “democracia” 
em geral, abstrata, mas combatê-la. 
Com esse golpe é sepultado o mito da 
democracia representativa. A classe 
dominante não respeita o devido 
processo legal, maioria ou hegemonia. 
Ela faz o que bem entende. Desse ma-
neira podemos dizer que esse foi um 
golpe quase sem resistência. Vergo-
nhoso. O PT em nenhum momento 
combateu o bloco conservador e a 
burguesia, procurando sempre um 
pacto por cima. E tudo indica que 
continua, tendo em vista o desfecho 
final do impeachment.

Isso demonstra a profunda integração 
do partido a ordem burguesa. Essa 
política do PT está baseada em sua vi-
são, assim como de boa parte dos par-
tidos reformistas da América Latina, 
que foram as insurgências populares, 
a radicalização das ruas e dos governos 
que provocaram o golpe. Dessa ma-
neira, além de um reformismo fraco, 
temos um reformismo covarde. 

A estratégia do Governo Temer já está 
delineada: ataque a classe trabalhado-
ra. Aumento da idade para se aposen-
tar, retirada de direitos trabalhistas, 
destruição dos serviços públicos para 
favorecimento da iniciativa privada e 
privatizações são algumas das medidas 
anunciados pelo novo-velho governo. 

A principal estratégia de luta deve ser 
Parar o Brasil, com a Greve Geral, 
para barrar o ajuste fiscal e lutar por 
terra e liberdade. Nem Impeachment, 
Nem Fica Dilma, Nem Eleições 
gerais: Todo poder ao Congresso o 
Povo. O Congresso do Povo é o en-
saio geral do Poder Popular.

adas, favorece o setor de serviços 
e imobiliários (incorporadoras, in-
vestidores e construção civil). A 
desigualdade de renda aumentou. 
Segundo dados de pesquisa do 
IPEA, os 5% mais rico que deti-
nham cerca de 40% da renda to-
tal do país em 2006 passaram a 
deter 44% em 2012. 

Em nenhum momento o PT 
atacou os setores conservado-
res, sempre realizou concessões 
a direita. O exemplo mais claro 
disso, são as eleições de 2014, a 
Agenda Brasil de 2015 e o Ajuste 
Fiscal iniciado em 2015 que será 
aplicado mais rapidamente pelo 
Governo Temer (PMDB-PSDB).

Como afirmamos no Comuni-
cado 46, com o cenário confir-
mado de Golpe o bloco conserva-
dor aprofundará a Agenda Brasil, 
ou seja, a repressão e o ajuste 
fiscal, com grandes possibilida-
des de evoluir para perseguições 
políticas como as realizadas em 
2013/2014. O bloco socialdemo-
crata por sua vez parece inclina-
do, como prevíamos, a se orga-
nizar para as disputas eleitorais 
de 2016-2018 e não apostar na 
radicalização do setor de massas 
para guerrear contra a burguesia.

Repressão e resistência em protesto em São Paulo na noite do impeachment.
Organizar a autodefesa contra a violência policial será, novamente, a ordem do dia para barrar o ajuste fiscal iniciado por 

Dilma e aprofundado por Temer. Cenas trazem a urgência de um novo Levante Popular, como em Junho de 2013.
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O boicote às 
eleições burguesas 
e a crise política

As eleições munici-
pais de 2016 ocorrem no 
contexto da crise políti-
ca da Era PT, ou seja, no 
contexto da crise política 
do projeto de governo de 
conciliação de classe.

O PT assumiu a pre-
sidência da República em 
2003 e iniciou um governo 
de conciliação de classe, 
isto é, governou atendendo 
aos interesses da burgue-
sia, mas se apresentava 
como o legítimo repre-
sentante dos interesses 
da classe trabalhadora. O 
resultado foi a submissão 
das organizações dos tra-
balhadores às políticas de 
um governo que, na ver-
dade só atendia às classes 
dominantes.

Entretanto, o agrava-
mento da crise econômica 
mundial por um lado, e, de 
outro lado, o rompimento 
de setores da classe tra-
balhadora com o projeto 
petista, cujo marco foi o 

Não vote! Lute!
levante popular-proletário 
de junho de 2013, levou 
a burguesia a abandonar 
o pacto de conciliação de 
classe. Ao abandonar o go-
verno petista, a burguesia 
desencadeou o processo 
de impeachment.

Como se vê, o pro-
jeto reformista do PT de 
assumir a presidência da 
República, como o único 
caminho para a classe tra-
balhadora conquistar seus 
direitos, foi à falência.

A política de golpe ins-
titucional da burguesia foi 
respondido por uma en-
vergonhada reação do PT 
que demonstrou dois ele-
mentos:

a) já não ter o mesmo 
poder de controle sobre as 
organizações dos traba-
lhadores, elemento funda-
mental para a ação da bur-
guesia, já que o PT perde a 
sua principal utilidade para 
a classe dominante; e

b) a profunda inte-
gração do partido na or-
dem burguesa, percebida 
na necessidade da cúpula 

petista em manter a es-
tabilidade do país visando 
as eleições de 2018, e de 
forma ainda mais escan-
carada nas eleições muni-
cipais, que demonstram a 
grande hipocrisia da “luta 
contra o golpe” e contra os 
“setores conservadores”.

As eleições 
municipais de 2016 
e o reformismo 
renovado

Na tentativa de se sal-
var, o PT e seus aliados, 
PCdoB, PSOL, PCB, e ou-
tros partidos reformistas, 
saíram em defesa da de-
mocracia burguesa. Sob 
as palavras de ordem “Não 
vai ter golpe” e “Fora Te-
mer”, procuraram renovar 
às ilusões da classe tra-
balhadora com o processo 
eleitoral.

O discurso e a luta 
contra o impeachment 
parecem ter se dissolvido 
no ar quando analisamos 
o conjunto das coliga-
ções para as disputas das 
eleições municipais. PT, 
PCdoB e PSOL de fato es-
queceram os “golpistas”, 
pois, segundo informações 
atualizadas no dia 22 de 

agosto na página do TSE, 
estão coligados com os 
principais partidos da bur-
guesia: PMDB, PSDB, PP 
e DEM. Ou seja, na visão 
dos dirigentes dos partidos 
reformistas, enquanto o 
povo seria usado de bucha 
de canhão nas ruas para 
defender o mandato bur-
guês de Dilma, seus políti-
cos articulam a manuten-
ção do poder das velhas 
oligarquias.

É importante que o 
arco o PSOL, partido que 
se apresenta como um re-
formismo renovado, faz 
coligações com os princi-
pais partidos burgueses 
em municípios pequenos, 
de menor visibilidade. Um 
exemplo dessa prática é 
sua participação na can-
didatura de Decio Lagares 
(PSB) para a prefeitura de 
Espigão do Oeste, Rondô-
nia, cuja coligação con-
ta com a participação do 
DEM, entre outros parti-
dos burgueses. Portanto, o 
PSOL se une aos partidos 
burgueses numa região 
marcada pelos conflitos 
agrários e pelos assassi-
natos de camponeses, ex-
plicitando seu caráter cola-
boracionista.

Eleição é farsa! Só a luta muda a vida!
O abandono das ilusões com a participação nas eleições burguesas é um pas-

so fundamental para a ruptura com as concepções e práticas reformistas que, conside-
rando a Era PT, somente contribui para a manutenção da dominação burguesa.

A cada eleição o boicote popular é significativo, o que comprova que uma parcela expressiva da classe tra-
balhadora não nutre esperanças na via eleitoral. Se participação nas eleições é abrir mão do protagonis-
mo popular nas lutas sociais, o boicote eleitoral é um primeiro passo na construção do poder popular.

Por isso, é necessário dar um passo além. É necessário avançar para organizações de conselhos popula-
res que possam assumir as lutas da classe trabalhadora na direção da ruptura com a ordem burguesa.

Os comitês de boicote às eleições devem estar enraizados nas organizações populares nos locais de moradia, 
trabalho e estudo. Porque será a partir da organização de base, de baixo para cima, que as lutas e as organi-

zações populares irão assumir a dimensão necessária para a ruptura com a exploração e a opressão burguesa.
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ESPÍRITO 
OLÍMPICO: 
sucesso lucrativo 
e massacre 
sobre o povo Um dos legados Olímpicos: Remoção de casas populares da Vila Autódromo

A realização dos Jogos Olímpi-
cos do ponto de vista dos empresá-
rios e dos políticos foi um sucesso. 
O tão prometido legado será pago 
pelo povo do Rio de Janeiro. E o 
primeiro legado será o pedido de 
falência do Estado. Objetivo: pri-
vatizar serviços públicos. E a pre-
ço de banana. Os jogos olímpicos 
se transformaram num verdadeiro 
negócio. Interesses comerciais es-
tão ali presentes.

Umas das primeiras medidas 
assim que o Rio foi aprovado como 
sede olímpica foi a concessão de 
terrenos públicos da área portu-
ária para a iniciativa privada. Go-
verno federal, Caixa Econômica 
Federal, BNDES e prefeitura do 
Rio de Janeiro fizeram o proje-
to do Porto Maravilha criando a 
Companhia de Desenvolvimen-
to Urbano da Região do Porto 
(Cdurp). Esse órgão do município 
comprou terrenos públicos da re-
gião, repassando-os, pelo mesmo 
preço, a um fundo imobiliário ad-
ministrado pela Caixa, o Fundo de 
Investimento Imobiliário do Porto 
Maravilha (FIIPM).

A partir de então esse Fundo 
negocia no mercado os terrenos e 
envia recursos Porto Novo (Ode-
brecht, OAS e Carioca Christiani 
Nielsen) executar as intervenções 
e serviços previstos na maior par-
ceria público-privada (PPP) do 
Brasil. Dessa maneira, as empre-
sas de construção negociam os 
chamados Certificados do Poten-

cial Adicional de Construção (Ce-
pacs). Isso permite a construção 
de mais andares do que o permi-
tido pela legislação. Ou seja, o su-
borno legalizado.

Assim, o Porto Maravilha pode 
receber grandes arranha-céus e 
hotéis de luxo. Além disso tudo, 
foram usados dinheiro do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) para garantir o pagamento 
a parceria com as empresas pri-
vadas. Além disso, terrenos foram 
negociados com as empresas abai-
xo do próprio valor de mercado. 

Essas empresas do Porto Novo 
ganharam as obras como Morar 
Carioca (R$ 32 milhões) e a PPP 
para operar o veículo leve sobre 
trilhos, o VLT (R$ 1,1 bilhão). Por 
fim, a prefeitura privatizou os ser-
viços de manutenção e a limpeza 
dos espaços públicos, a sinaliza-
ção de vias, a iluminação que fica 
a cargo da concessionária Porto 
Novo. 

Na Barra, o parque olímpico 
foi criado com objetivo de trans-
formar a área em residências de 
alto padrão a serem negociados 
principalmente pelas empresas 
Carvalho Hosken, Odebrecht e de 
Andrade Gutierrez. Além disso, o 
governo do Rio de Janeiro destruiu 
uma área de reserva ambiental, o 
Parque de Marapendi, para cons-
trução de um campo de golfe favo-
recendo mais uma vez interesses 
privados. 

Repressão, remoção 
e assassinatos 

 Na preparação 
dos jogos, enquanto 
conluios e negociatas 
eram realizadas, o Es-
tado tratava de “paci-
ficar” o Rio de Janeiro. 
O Estado declarou uma 
verdadeira guerra às 
favelas, em particular 
aos jovens negros. A 
criação das Unidades 
de Polícia Pacificado-
ras (UPP) foram cria-

das para garantia dos jogos atra-
vés do controle militar das favelas 
e periferias em torno das áreas 
dos jogos e grandes vias, como 
Linha Vermelha, Avenida Brasil e 
Linha Amarela.

Desde 2009 a polícia assas-
sinou mais de 2.600 pessoas na 
cidade, segundo dados oficiais do 
Instituto de Segurança Pública do 
Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ). 

As vésperas dos jogos os homicí-
dios cometidos pela polícia no Rio 
aumentaram mês a mês. No ano 
de 2016, segundo o ISP-RJ, a po-
lícia foi responsável pela morte de 
35 pessoas em abril, 40 em maio 
e 49 em junho.

Operações policiais violentas 
foram realizadas durante todo o 
período dos jogos em diversas fa-
velas incluindo Acari, Cidade de 
Deus, Borel, Manguinhos, Alemão, 
Maré, Del Castilho e Cantagalo. 
Com muito assassinato da juven-
tude negra. Como sempre aconte-
ce, ocorreram invasões de domi-
cílio, ameaças diretas e agressões 
físicas e verbais por parte da po-
lícia. Além disso, o governo Dilma 
aprovou a “Lei Antiterrorista” e a 
“Garantia da Lei e da Ordem” fa-
vorecendo ainda mais o processo 
de militarização e repressão. 

Para garantir o projeto olímpi-
co foram ainda removidas 4.120 
famílias, com os moradores da 
Vila Autódromo resistindo brava-
mente ao poder estatal e privado. 
Ainda tem 2.486 famílias amea-
çadas de remoção em virtude do 
legado olímpico.

Do ponto de vista econômico 
o legado é de dívidas para viabili-
zar um megaevento lucrativo para 
grandes empresas de construção, 
bancárias, esportivas e de mídia, 
que chegaram a mudar horário 
de jogos para favorecer o público 
norteamericano.

Muro erguido para esconder favelas no Rio
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LUTA DE CLASSES NA FRANÇA: 
o ataque aos direitos trabalhistas 
pelo Partido Socialista

Nos primeiros meses de 2016 
o governo francês do Partido So-
cialista Francês, François Hollan-
de, apresentou a Lei El Kohmri 
com a finalidade de fazer uma am-
pla reforma trabalhista que retira 
direitos dos trabalhadores france-
ses. Na prática a reforma procura 
aumentar a precarização e tercei-
rização favorecendo os empresá-

rios e o capital transnacional com 
flexibilização de direitos.

Entre as medidas está a pos-
sibilidade de aumento da jorna-
da de trabalho para até 60 horas 
semanais, hoje é no máximo 35; 
redução de indenizações; redu-
ção de salários por decisão uni-
lateral da empresa; aumento da 
jornada de aprendizes menores 

idade; estabelecimento de acor-
do por empresa e demissões co-
letivas de acordo com mudanças 
tecnológicas ou para manter a 
competitividade das empresas 
instaladas no País. 

Como se vê, o governo de 
Hollande e do primeiro-ministro 
Manuel Valls quer precariza as 
leis trabalhistas favorecendo os 
patrões sob a justificativa de au-
mento de emprego e da competi-
tividade das empresas francesas.

Desde então, centrais sindi-
cais, como CGT, Solidários, CNT 
e Força Operária, movimentos 
estudantil e da juventude vem 
se mobilizando para tentar im-
pedir sua aprovação. Com muita 
repressão e através de um re-
curso ainda mais autoritário que 
permite aprovar leis por decreto 
o governo insiste na sua aplica-
ção. Em setembro o projeto terá 
uma votação definitiva.

O sucesso da resistência 
dependerá de como as centrais 

sindicais e demais movimen-
tos, hegemonizados pela social-
democracia como CGT e Força 
Operária, conseguirem organizar 
uma verdadeira resistência com 
base na ação direta e romperam 
as amarras da legalidade impos-
ta pelo Estado Francês. 

As reformas neoliberais en-
caminhada pelo governo socia-
lista está diretamente ligado as 
negociações de Acordo de Parce-
ria Transatlântica (APT),em cur-
so desde Julho de 2013, entre 
os Estados Unidos e a União Eu-
ropeia. O ATP quer estabelecer 
normas de comércio livre para 
as grandes empresas europeias 
e norte-americanas, sob pena de 
sanções comerciais para os paí-
ses infratores ou de reparações 
de vários milhões de euros em 
benefícios das empresas.

Além disso, esse acordo vai 
aumentar a exploração am-
biental, favorece as empresas 
agroindustriais, a privatização 
dos sistemas públicos de saúde, 
o fortalecimento dos direitos de 
propriedade intelectual, aumen-
to da repressão e violação da pri-
vacidade e por fim o aumento da 
liberalização e desregulamenta-
ção dos serviços financeiros.

GOLPE NA TURQUIA E 
A LUTA DOS CURDOS

A luta em Rojava e Kobane e 
na região do Rio Eufrates, fron-
teira entre Turquia e Síria, ganha 
agora novos contornos. O fracasso 
do golpe de Estado na Turquia e o 
Contra-Golpe do Conservador e ne-
oliberal governo de Erdogan (AKP) 
fizeram com que o exército turco 
passassem a atacar os curdos no 
sul do país e na vizinha Síria.

A política de contra-revo-
lução da Turquia com aval da 
Rússia e dos EUA-OTAN coloca 
a luta e revolução dos Curdos 
em outro patamar, agora com 

enfrentamentos cada vez mais 
diários não são só com as forças 
do ISIS (Estado Islâmico), como 
também do exército turco.

A perseguição política contra 
as forças populares e classistas 
(turcas e de minorias, como os 
curdos) aumentaram com as 
medidas de contra-golpe toma-
das por Erdogan, como afirmou 
a DAF (Ação Anarquista Revolu-
cionária) em seu comunicado. O 
governo turco passou a construir 
uma nova aliança com a Rússia 
como forma de pressionar os 

EUA, que mantinha uma políti-
ca de aliança com os Curdos que 
estavam derrotando o ISIS na 
Síria e Iraque.

A vitória das unidades popu-
lares curdas YPG/YPJ, Asayish 

e as Forças de Proteção Social 
alarmou Erdogan e seus partidá-
rios, aliadas do ISIS, que passou 
então a atacar as posições cur-
das, assassinando dezenas de 
civis nas cidades curdas.

Em 10 de abril, mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas em mais de 200 
cidades francesas contra a Lei El Khomri

Protesto de curdos na embaixada turca em Paris contra os ataques aéreos da 
Turquia ao PKK e população curda. Ataque deixou vários mortos.


