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Contra a demissão de Priscila, 
dirigente do Sindicato de 
Bancários de Bauru e da 

Secretaria Executiva nacional
 da CSP-Conlutas. 

Chapa da FNOB e antigovernista 
vence as eleições dos bancários 

em Bauru!

O poço sem fundo do governo 
Dilma/Temer
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A classe trabalhadora francesa mostra o caminho
O engajamento da França no 

movimento de massas mundial é histórico. Desde 
a Revolução Francesa - a qual traçou o mundo 
capitalista como conhecemos hoje -, passando 
pela Comuna de Paris - primeira experiência de 
governo direto dos trabalhadores -, e pelo Maio 
de 1968, chega-se a um episódio histórico no 
século XXI: quando a classe trabalhadora 
francesa demonstra seu poder, lançando uma 
greve geral, que paralisou a economia por mais 
de duas semanas. A tradição de resistência 
manifesta-se na atualidade como tantas outras 
lutas e acontecimentos, que tiveram os 
trabalhadores franceses na linha de frente, 
utilizando o país como palco de lutas, 
demonstrando a força do proletariado europeu.
 Em 31 de março de 2016 nasceu um 
movimento de resistência contra a lei proposta 
pela ministra do trabalho Myriam El Khomri, e 
contra os ajustes do governo Hollande, que 
enfrentou a maior mobilização desde que 
assumiu em 2012: uma poderosa greve geral 
convocada pelas quatro grandes centrais 
sindicais francesas e as duas maiores 
organizações estudantis. As massas saíram às 
ruas denunciando e lutando contra o falso 
socialismo, que impõe uma série de reformas 
trabalhistas reacionárias e neoliberais, 
conduzidas pelo Partido Socialista, com o 
objetivo de destruir conquistas históricas dos 
direitos trabalhistas.
 A lei de El Khomri incluía medidas 
como: o aumento da duração máxima do trabalho 
noturno; a duração da licença por falecimento de 
um parente próximo deixa de estar garantida por 
lei; redução de salários e do complemento de 
horas extras por decisão unilateral da empresa no 
caso de reestruturações, abertura de novos 
mercados ou "causas excepcionais"; aumento da 
jornada de menor aprendiz para até 40 horas 
semanais e 10 horas diárias; o recurso facilitado 
ao trabalho por tempo parcial, dando fim ao teto 
de 24 horas semanais para contratos de meio 
turno e descentralização para impor acordos por 
empresa, ao invés de convênios coletivos gerais; 
entre outras de uma longa lista de medidas de 
caráter anti-operário. Porém, por conta desta 
mobilização, todas as características da lei 
supracitada foram retiradas. No entanto, isso não 
significa que o governo francês tenha recuado. A 
nova lei trabalhista ainda conta com polêmicas 
como: supressão de um valor mínimo de 
indenização em caso de demissão sem justa 
causa; através de acordo, os trabalhadores podem 
passar a trabalhar o máximo de 44 a 46 horas por 
semana e de 10 a 12 horas por dia, extinguindo a 
jornada de 35 horas; os acordos coletivos de 
trabalho com negociação anual passam a ser 
negociados a cada 3 anos, a duração máxima de 
acordos coletivos será de 5 anos, sem garantia de 
retenção dos direitos adquiridos; demissões 
coletivas, que o projeto de lei contempla por 
"queda nos pedidos ou cifras de negócios", 
"mudanças tecnológicas" ou "reorganizações 
para manutenção da competitividade"ou seja, 
priorizar os acordos por empresa, em detrimento 
dos setoriais, facilitando as demissões coletivas, 
isso tudo em nome da geração de empregos; entre 
outras.
DIA 31 DE MARÇO: LEVANTE DOS INDIGNADOS
 Desde as primeiras horas de 
manifestação, já havia paralisação do transporte 
e dos serviços em mais de 260 cidades. Mais de 

sindicatos. As barracas são divididas por setores 
de reivindicação, como a tenda para refugiados, 
desabrigados, cantina de boas-vindas que recolhe 
iniciativas coletivas como o voto em branco, 
convergência de lutas, ações de especificas de 
l u t a  d e  p a r t e s  d a  c a p i t a l ,  e t c .  
 Por  mais  que  não  se  t enha  
concretamente um programa revolucionário, a 
mobilização tende a um caráter radicalizado, 
pelo fato de ter, contraditoriamente, um partido 
dito então socialista no poder, mas que aplica 
uma política neoliberal em cima dos 
trabalhadores. Em algumas noites houve conflito 
com as forças de ordem e o movimento 
respondeu depredando o comércio, veículos e 
agências bancárias, radicalizando a mobilização, 
por conta da resistência do sistema e má vontade 
do governo. A Frente Nacional - partido de Le 
Pen -, pede a proibição do movimento e a 
evacuação do local através do uso da força. Já o 
Partido Socialista é contra a mobilização, e entra 
com olheiros para saber como arrefecer o 
movimento sem que haja um enfrentamento e um 
maior desgaste do partido com a manifestação.
O campo político em disputa
 Ho l l ande  assumiu  em 2012 ,  
prometendo uma política dura contra a Comissão 
Europeia, encabeçada pela alemã Angela 
Merkel. No entanto, acabou se ajoelhando 
perante o poderio financeiro alemão, 
transformando-se no presidente mais impopular 
d a  h i s t ó r i a .
 Diante desse fato, houve um 
fortalecimento da extrema-direita nas urnas e 
grande parte disso teve como culpa a política 
econômica do “socialista”, que tem seguido o 
programa de austeridade da União Europeia e do 
FMI com corte de gastos, pondo em risco 
benefícios sociais e direitos trabalhistas. O 
discurso de Le Pen, nacionalista e protecionista, 
objetiva garantir muitos direitos trabalhistas que 
e s t ã o  e m  r i s c o  n a  F r a n ç a .  
 Toda conjuntura da França demonstra 
que a crise econômica, que atingiu em cheio os 
países desenvolvidos, apressou ainda mais esse 
processo. Porém, a classe trabalhadora já 
demonstra sua força em resposta a estes ataques, 
pois apesar dessa ascensão da direita, que 
sustenta seu programa com a contradição de 
defender políticas muito parecidas com as do 
governo, que são as que vêm sendo 
massivamente rechaçadas pelas ocupações do 
N u i t  D e b o u t .
 Torna-se categórica a lição para a 
classe trabalhadora francesa, assim como nos 
demais países, a solução só é possível por fora 
das vias institucionais burguesas. Somente a 
mobilização permanente para construir os 
legítimos organismos de poder dos explorados, 
regidos pela democracia direta, garantirá a 
satisfação dos interesses da maioria. A questão 
crucial que surge a partir dos acontecimentos na 

França como no mundo inteiro hoje é a 
necessidade de construir um partido socialista e 
internacional da classe trabalhadora. A luta que 
deve ser travada é pela reconstrução da Quarta 
Internacional!
F O R A  H O L L A N D E ,  F O R A  L E  P E N ,  F O R A  
DILMA/TEMER, FORA TODOS! GREVE GERAL JÁ!

um 1 milhão e 200 mil se somaram às ações em 
todo o país, apesar da enorme quantidade de 
policiais, em uma jornada que teve ampla adesão 
den t ro  do  se to r  p r ivado  e  púb l ico .  
Os sindicatos de controladores aéreos 
conseguiram parar vários voos internacionais 
para países como Espanha, Bélgica, Itália, Reino 
Unido e Grécia. A greve também foi contundente 
nas ferrovias, particularmente em Paris e as 
g r a n d e s  c i d a d e s .
 Não houve circulação de jornais, visto 
que os trabalhadores dos meios de comunicação 
pararam. Em Paris, o protesto mais simbólico 
envolveu milhares de trabalhadores e estudantes 
- entre 26.000 e 28.000 - que partiram na primeira 
h o r a  d a  t a r d e  d a  P r a ç a  d e  I t á l i a .
 A s  d i r e ç õ e s  d a s  e s c o l a s  e  
universidades fecharam as portas, por medo de 
incidentes como os que ocorreram em 24 de 
março, quando estudantes repudiaram duramente 
a agressão de um policial, que golpeou 
fortemente um de seus manifestantes. Nesse dia - 
assim como na greve geral - a juventude atacou a 
polícia com pedras, tintas e coquetéis molotov. 
Em Nantes - com 30.000 manifestantes -, 
também foram registrados enfrentamentos. 
Parecido ocorreu em Toulouse, onde houve mais 
de 100.000 manifestantes.
MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO NUIT 
DEBOUT
 I n s p i r a d o s  p e l o  m o v i m e n t o  
Indignados da Espanha - onde centenas de 
milhares de pessoas ocuparam a  Plaza Del Sol -, 
e pelo movimento Occupy Wall Street, de Nova 
Iorque - onde centenas de pessoas ocuparam Wall 
Street -, ambos de 2011, a mobilização francesa 
se tornou uma ocupação permanente na Praça da 
República, em Paris, desde o dia 1 deste mês. 
Nuit Debout (Noite em Claro, em tradução livre), 
nome dado ao movimento, se tornou um 
movimento nacional com reuniões em outras 15 
cidades além de Paris, até algumas distantes 
como Bruxelas e Berlin. Apesar de ter unido 
jovens e trabalhadores por uma reivindicação em 
comum, ela foi apenas um estopim para um 
movimento que questiona a centralidade da 
democracia representativa e tem o objetivo de 
procurar respostas que dão poder real aos 
c i d a d ã o s  n a s  q u e s t õ e s  l o c a i s .
 A ocupação  se  organiza  em 
assembleias populares, que compartilham 
demandas e projetos para conversar, celebrar, 
debater, cantar e trabalhar em questões 
específicas como política, economia, imigração, 
educação, feminismo, direitos humanos, 
mudanças climáticas, etc. Foram criadas 
comissões horizontais, sem direções ou líderes, 
para organizar o movimento, que já conta com as 
assembleias populares diárias em horários fixos, 
com transmissão ao vivo pela internet, calendário 
de mobilizações, marchas semanais e 
assembleias gerais em universidades e 
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Contra a demissão de Priscila, dirigente do Sindicato de Bancários de Bauru e da Secretaria 
Executiva nacional da CSP-Conlutas. Pelo fim da ação do MNOB e da demissão do Banco Votorantim!

A disputa política e sindical 
ultrapassou todos os limites. A bancária 

P r i s c i l a  
Rodrigues, 
d i r e t o r a  
a t u a l  d o  
S i n d i c a t o  
d o s  
B a n c á r i o s  
de Bauru e 
r e g i ã o ,  e  
r e e l e i t a  
recentement
e em janeiro 
deste ano, 
acaba de ser 
d e m i t i d a  
pelo Banco 
Votorantim, 
ap ó s  u ma  
a ç ã o  

inaceitável promovida pelo Movimento 
Nacional de Oposição Bancária, MNOB, 
corrente bancária dirigida pelo PSTU.

Em Bauru, durante o último 
mandato do sindicato dos bancários, a 
diretoria se dividiu, por conta do retorno do 
MNOB e do PSTU aos fóruns governistas e 
pró-patronais dos bancários, promovidos 
pela Contraf/CUT. A Contraf/CUT é a 
confederação que sistematicamente trai as 
greves e é responsável pelos piores ataques 
aos bancários nos últimos anos, assinando 
acordos rebaixados, permitindo ondas de 
demissões e sendo parte dos que destruíram 
os planos de Previdência dos bancários. Pois 
o MNOB e o PSTU retornaram à 
Contraf/CUT, voltando a ser uma corrente 
que a disputa por dentro, integrando sua 
Conferência Nacional e algumas das 
estaduais, seus fóruns nacionais específicos 
por bancos e construindo chapas com 
correntes governistas que também compõem 
a Contraf/CUT. 

Além do retrocesso político que 
significam as posições do MNOB e do PSTU, 
e do risco que isso significaria como posição 
majoritária do sindicato de Bauru, ou de 
qualquer outra entidade, a divisão da diretoria 
da entidade se deu também pelo processo de 
burocratização e aparelhamento de parte da 
entidade por meio dos diretores ligados ao 
MNOB e ao PSTU.  Estes, por exemplo, 
utilizavam a estrutura do sindicato como uma 
extensão de suas organizações, empregando 
funcionários e advogados a serviço apenas de 
seus interesses e do PSTU, e não da categoria.

A Chapa 1 da última eleição em 
Bauru, composta por Priscila, saiu vencedora 
da eleição, derrotando a Chapa 2, construída 
pelo MNOB e pelo PSTU. A base elegeu 
quem esteve nos piquetes de greve, agiu com 
democracia e apontou o caminho alternativo 
de luta, por fora do governismo, conchavos 
com a CUT e de volta aos fóruns da 
Contraf/CUT. Mas o MNOB não aceitou isso. 
Em uma medida burocrática e oportunista, 
pediram a impugnação da candidatura de 

o  o b t e n d o  p e l o  v o t o ,  d e  f o r m a  
inquestionável. Pois sua posição dentro da 
Central é de oposição à direção majoritária da 
CSP Conlutas, dirigida pelo PSTU. Por isso, é 
ainda mais inaceitável que tenha partida de 
uma corrente que diz ser parte da Conlutas, o 
MNOB, a ação que levou à demissão de 
Priscila. Em última análise, a maioria da 
CSP-Conlutas também será responsável se se 
omitir diante disso tudo!

Por isso, propomos uma série de 
ações urgentes a serem tomadas, em defesa 
do emprego de Priscila e contra a perseguição 
a uma mulher de luta e dirigente da classe 
trabalhadora, que está sendo alvo de uma 
campanha de ataques inescrupulosos e 
típicos do que de pior já existiu dentro do 
movimento operário: o stalinismo.

Propomos que a CSP-Conlutas 
exija a imediata retirada da ação contra 
Priscila, sob pena de o MNOB ter que ser 
afastado da Conlutas. A nossa moral não pode 
permitir que uma companheira seja 
perseguida até à Justiça burguesa por um 
grupo que compõe a central.

Da mesma forma, exigimos uma 
nota pública do PSTU repudiando a ação 
contra uma integrante da Executiva da CSP-
Conlutas e diretora sindical eleita pela base. 
Se o PSTU, cujos dirigentes estiveram “in 
loco” em todo o processo, dizem ser contra 
sua continuidade, que se pronuncie de forma 
contundente e pública, não apenas em defesa 
do emprego da companheira, o que só foi 
ameaçado pela ação do MNOB, mas 
repudiando a própria ação do MNOB. Do 
contrário, ficará comprovado o que até agora 
foi um fato: o PSTU é o verdadeiro 
responsável pela ação contra Priscila, e, por 
tanto, por sua demissão.

Por fim, defendemos uma imediata 
campanha contra o Banco Votoratim, que 
envolva a pressão também sobre o Banco do 
Brasil e o governo Dilma, já que o BB detém 
49% das ações do Banco Votoratim. Esta 
campanha deve ser composta das medidas 
judiciais cabíveis, além de moções sindicais e 
manifestações, que devem ser a prioridade 
das entidades que compõem a CSP-Conlutas 
daqui para a frente. A demissão de uma 
dirigente da Executiva de nossa central é o 
mais grave ataque à liberdade sindical e aos 
direitos democráticos dos trabalhadores que 
já tivemos, desde que a CSP-Conlutas foi 
formada. 

O precedente de termos uma 
dirigente demitida é perigosíssimo e não 
pode passar em branco. Todos os nossos 
esforços serão necessários, e uma medida se 
faz urgente e primordial em relação a todas as 
demais: tratar como inaceitável a ação que 
originou sua demissão, e inaceitável a 
participação na CSP-Conlutas dos indivíduos 
e do movimento que forem autores de uma 
medida destas, oposta à moral operária e 
típica dos nossos inimigos de classe.

Priscila junto à comissão eleitoral. E este 
gesto foi defendido pelos dirigentes 
nacionais do MNOB e do PSTU, direta ou 
indiretamente, ao estarem presentes em todo 
o processo de elaboração dos materiais da 
Chapa 2, além de cada dia da campanha e da 
eleição, sem nenhuma crítica.

A ação foi indeferida pela comissão 
eleitoral, mas o MNOB foi ainda mais longe. 
Abriu um processo na Justiça burguesa, 
pedindo a cassação do mandato de Priscila. 
Nós alertamos desde o começo, e isso era 
evidente a qualquer observador honesto, que 
a ação que questionavas sua base territorial 
levava, inevitavelmente, a questionar 
também seu vínculo empregatício, e 
ameaçava seu emprego. Todos sabiam. Os 
dirigentes nacionais bancários do MNOB e 
do PSTU sabiam. Os dirigentes do PSTU de 
outras categorias, inclusive os que dirigem a 
CSP/Conlutas, sabiam. E o tempo todo 
fizeram parte disso.

N ã o  a p e n a s  n ã o  f i z e r a m  
absolutamente nada contra este processo 
imoral, como o estimularam. Não fizeram 
nenhuma nota contrária, não tomaram 
nenhuma providência e sequer tomaram 
alguma medida nacional do MNOB 
desautorizando a ação de Bauru, por 
exemplo. Mais do que cúmplices, foram os 
autores da ação, ainda que sem a assinar. 
Tanto isso é verdade que, diante da votação de 
assembléia sobre quem seriam os diretores 
com liberação sindical, o MNOB e o PSTU, 
novamente, tentaram propor que se retirasse a 
ação na Justiça em nome de obterem 
liberações sindicais.  Priscila e os 
companheiros da chapa 1 negaram este 
acordo fisiológico, de cargos por honestidade 
e moral política. Os responsáveis do MNOB, 
então, seguiram atuando sem moral alguma e 
como agentes dos patrões, perseguindo uma 
trabalhadora e a terminando de entregar ao 
banco Votorantim.

A ação chegou ao ponto em que a 
juíza responsável determinou que, para sua 
decisão sobre cassar ou não o mandato de 
Priscila – e levar à sua demissão, em seguida 
– o Banco Votorantim deveria se pronunciar. 
Os autores da ação vibraram com esta 
decisão. Foi o que eles quiseram desde o 
início: que a Justiça burguesa e o banco 
Votorantim decidissem sobre a direção do 
sindicato dos trabalhadores. Que o banco e a 
Justiça determinassem a punição de uma 
trabalhadora, diretora eleita pela base! Pois o 
que eles queriam ocorreu, e o Banco 
Votorantim se pronunciou: Priscila foi 
demitida! 

Além de diretora do SEEB Bauru, 
exemplo de luta e democracia, contraposto a 
tantas entidades sindicais pelegas e 
burocráticas, Priscila é também dirigente da 
Secre tar ia  Execut iva  Nacional  da  
CSP/Conlutas. Eleita pela chapa do Bloco 
Classista, Anticapitalista e de Base, sem ter 
pedido ou negociado seu cargo com ninguém, 
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Apedreja essa mão vil que te afaga.
Escarra nessa boca de que beija!

Sobre o autor: O poeta aniversariante desta 
edição é o paraibano Augusto dos Anjos. 
Nascido em 20/04/1884, foi um escritor ácido 
e extremamente crítico. Iconoclasta, com 

influência do simbolismo 
e do parnasianismo, 
criou uma obra original e 
deixou versos 
antológicos e crus, ao 
mesmo tempo 
científicos, com uma 
técnica incrível e 
belíssimos.

Versos Íntimos
Augusto dos Anjos

Vês?! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de tua última quimera.
Somente a Ingratidão – esta pantera -
Foi tua companheira inseparável!
Acostuma-te a lama que te espera!
O Homem que, nesta terra miserável,
Mora entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera
Toma um fósforo, acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro.
A mão que afaga é a mesma que apedreja.
Se a alguém causa ainda pena a tua chaga
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Os dias 18, 19 e 20 marcaram um 
feito histórico: a base dos bancários de 
Bauru-SP e região elegeu a Chapa 1, 
formada por bancários da Frente Nacional 
de Oposição Bancária (FNOB), que reúne 
os bancários que romperam com os fóruns 
governistas da Contraf-CUT.

Infelizmente, a disputa para 
manter o sindicato de Bauru no caminho da 
luta não foi contra uma chapa da CUT, mas 
contra uma chapa do MNOB/PSTU. A 
direção do sindicato de Bauru é 
proporcional, uma conquista democrática 
exemplar e que permite que o conjunto das 
posições da base esteja representado em sua 
entidade. Até o último mandato, havia 
poucos representantes da CUT, e uma 
ampla maioria de diretores da esquerda, 
divididos entre apoiadores da FNOB e 
outros do MNOB/PSTU. Estes últimos 
diretores, porém, ao longo do tempo, 
passaram a assumir os métodos da CUT de 
disputa, aparelhando a entidade, fazendo da 
estrutura e das finanças do sindicato uma 
extensão do MNOB/PSTU, que indicava 
funcionários e advogados controlava a 
máquina da entidade como se fosse o 
quintal do partido.

A direção acabou de se dividir em 
razão da volta do PSTU aos braços da 
Contraf/CUT. Depois da ruptura nacional 
realizada em 2004, e da criação do MNOB, 
este movimento se arrependeu de trilhar um 
caminho independente e deu a volta atrás, 
deixando a postura de enfrentamento e se 
tornando mais uma corrente contraf/cutista. 
Este retrocesso ameaçava fazer retroceder 
toda a luta e o exemplo do próprio sindicato 
de Bauru. Esta capitulação é a base da 
explicação da divisão da diretoria de Bauru, 

Não satisfeitos em mentir sobre a 
chapa 1, antigovernista, e de caluniar 
integrantes da chapa, os candidatos do 
MNOB/PSTU cometeram um crime 
político inaceitável, que nem os banqueiros 
tinham ousado: pediram a impugnação (e 
demissão, por tabela) da diretora Priscila 
Rodrigues, uma das coordenadoras da 
Chapa 1. A alegação patronal que 
utilizaram era a de que, por trabalhar sem 
uma agência física (realidade de muitos 
bancários de todos os bancos, em especial 
do Banco Votorantim, onde trabalha), sua 
“sede” seria São Paulo, e ela deveria ser 
excluída da base de Bauru. Um escândalo! 
Um ataque desesperado e de baixo nível, de 
direita e repulsivo. Quiseram atacar os 
direitos democráticos de uma bancária e 
atacaram também a liberdade sindical, a 
democracia da base e os direitos de 
milhares de bancários. Além de dar a base 
para a demissão da trabalhadora. Uma 
vergonha, pior do que a CUT costuma fazer.

Porém, o MNOB/PSTU perdeu na 
comissão eleitoral e perdeu nas urnas! O 
resultado foi de 57% x 43%. Uma derrota 
categórica! Sem a CUT na nova diretoria, 
massacrada pela base, aqueles que voltaram 
ao meio contraf/cutista também saíram com 
uma derrota histórica, para quem há muito 
se achava dono da entidade. Infelizmente, 
nada disso serviu para arrefecer o 
stalinismo do MNOB/PSTU, que seguiu 
perseguindo Priscila na Justiça burguesa, e 
que deu origem à sua trágica demissão, da 
qual são os culpados.

Apesar disso, a categoria é a maior 
vitoriosa com a vitória daqueles que 
estiveram à frente dos piquetes de greve, 
que fizeram os bancários do Bradesco 
aderirem à última campanha salarial como 
há muito não se via, que empolgaram o país 
ao construir uma greve massiva de gerentes 
no BB e que, sempre, estiveram na primeira 
fila dos melhores lutadores e diretores do 
sindicato.

Com a vitória, serão 17 diretores 
(de 30) para a chapa da FNOB. É uma 
maioria consistente para o campo dos 
antigovernistas e anticontrafcutistas. O que 
permite que as lutas nacionais possam ter 
um impulso ainda maior. Junto dos 
sindicatos de bancários do RN e do MA, 
além de oposições em todas as regiões do 
Brasil, a FNOB cresce e se consolida como 
a alternativa à Contraf/CUT e à Contec, na 
defesa de um movimento independente do 
governo, autônomo em relação aos partidos 
e de luta, oposto de forma radical ao 
sindicalismo como profissão e patronal. 

Parabéns aos lutadores de Bauru, 
da base e da chapa eleita. Mais uma vez, a 
cidade e região mostram o caminho para a 
categoria bancária! 

que levou à formação de duas chapas para a 
disputa do sindicato.

A Chapa 1, da FNOB, se construiu 
pela base, e em oposição ao sindicalismo 
nacional predominantemente burocrata e 
traidor. O eixo da campanha foi a denúncia 
da Contraf/CUT e a defesa de uma 
alternativa de luta entre os bancários e os 
demais trabalhadores. Do outro lado, a 
Chapa 2, do PSTU e MNOB, defendia os 
fóruns dos governistas e utilizou dos piores 
métodos e das mesmas práticas da CUT...

«A Chapa 1, da FNOB, se 
construiu pela base, e em 
oposição ao sindicalismo 

nacional predominantemente 
burocrata e traidor. O eixo da 
campanha foi a denúncia da 
Contraf/CUT e a defesa de 

uma alternativa de luta entre 
os bancários e os demais 

trabalhadores.»

Diante de um cenário em que a 
CUT está desmoralizada como nunca na 
categoria, seus seguidores foram incapazes 
de lançar chapa na eleição. Sem concorrer, 
deram apoio velado à chapa do 
MNOB/PSTU, para quem foram flagrados 
defendendo votos.  De forma stalinista e 
inescrupulosa, entretanto, o MNOB/PSTU 
mentiu que era a FNOB quem estava com a 
CUT. Quando, em todos os materiais, 
dizíamos que era um absurdo se ajoelhar à 
Contraf/CUT e voltar rastejando para seu 
interior, como o PSTU fez.

Chapa da FNOB e antigovernista vence as eleições dos bancários em Bauru!
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O poço sem fundo do governo Dilma/Temer
Nunca tantos trabalhadores 

brasileiros estiveram desempregados! 
Há 3 anos que as demissões crescem 
sem parar e, em fevereiro deste ano, pela 
primeira vez, a taxa de desemprego 
nac iona l ,  medida  pe lo  IBGE,  
ultrapassou os 10% e chegou ao patamar 
de dois dígitos. Eram 10,2% dos 
trabalhadores que estavam no olho da 
rua. Mas, em março, a situação ficou 
pior ainda: 10,9% sem emprego! Um 
ano atrás, eram pouco mais de 7%. Em 
termos absolutos, o país tem 11,1 
milhões de pessoas procurando 
emprego sem encontrar! Foram 3,2 
milhões de novos desempregados, um 
crescimento de 39,8%, em apenas 12 
meses!

Com tanta gente desempregada 
e procurando qualquer vaga para sir do 
desespero, o que Karl Marx denominou 
como o “exército industrial de reserva”, 
a renda média do trabalhador também 
caiu! Os patrões aproveitam para 
diminuir salários e demitir os que 
ganham mais, contratando quem aceita 
ganhar menos. A renda média foi de R$ 
1.934 no período de dezembro/15 a 
fevereiro/16. O valor representa uma 
queda de 3,9% em relação com o mesmo 
período do ano passado. Se está terrível 
para os desempregados, também não 
está nada bom para quem ainda tem 
emprego. Os salários continuam em 
queda e sendo corroídos pela inflação.

Os dados são da Pnad 
Contínua (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio), o mais 
abrangente levantamento das 
condições do mercado de trabalho 
realizado pelo IBGE e que substituiu a 
pesquisa metropolitana de emprego. E 
a situação é a pior já registrada. 
Apenas nos últimos 3 meses, mais de 1 
milhão de trabalhadores ficou 
desempregado! Em 1 ano, foram mais 
de 3 milhões de pessoas que ficaram 
sem condições de pagar suas contas, 
sua moradia, seu transporte, sua 
alimentação..

outro, e a causa disso é a recessão que 
afunda o país há 2 anos, e que deve levar 
à queda de mais quase 4% do PIB em 
2016.

Não há dinheiro mais para 
nada, e o Brasil parou. Não existem mais 
obras em andamento, os programas 
sociais foram suspensos ou encerrados, 
e os serviços públicos estão caóticos. 
Estados e municípios não conseguem 
pagar os salários de seus servidores; 
doenças, como a zika e a dengue, se 
propagam sem que haja recursos para 
combatê-las; e a segurança, o 
transporte, a educação e a saúde estão no 
buraco.

É preciso derrubar Dilma e Temer!
Seja pelas mãos de Dilma ou de 

Temer, violentos ataques virão contra a 
classe trabalhadora, porque a burguesia 
quer seguir empurrando os custos da 
crise para os que já são explorados. 
Dilma já havia anunciado uma nova 
Reforma da Previdência que instituiria 
uma idade mínima de aposentadoria, 
além de penalizar as mulheres com mais 
5 anos de contribuição. Ela também 
tinha anunciado a criação e elevação de 
mais impostos, a venda de mais 
patrimônio público, o corte de 
investimentos e o congelamento de 
salários. Agora, Temer anuncia as 
mesmas medidas, para o caso de 
assumir o governo, o que é cada vez 
mais provável. 

Eles são absolutamente iguais, 
e a resistência a estes ataques não virá da 
opção por um ou outro, como “menos 
piores”. Nosso caminho passa por lutar 
com todas nossas energias para derrubar 
Dilma e derrubar Temer, e para apontar 
uma saída em que os trabalhadores 
assumam o controle da economia e da 
política do país. 

A luta contra as medidas de 
arrocho que estão prontas para serem 
implementadas exige enfrentar os 
governos de conjunto e os paralisar, com 
manifestações nas ruas e uma poderosa 
Greve Geral por tempo indeterminado, 
que imponha o não pagamento da dívida 
p ú b l i c a ,  a  e x p r o p r i a ç ã o  d a s  
multinacionais, bancos privados e 
grandes indústrias e empresas. São 
ações de combate e ataque aos grandes 
exploradores que poderão salvar o 
Brasil da crise e impedir a massificação 
da miséria entre os trabalhadores.   

Um país sem indústria.
Além de estar havendo uma 

demissão em massa dos trabalhadores, e 
uma redução do salário de quem segue 
empregado, esta crise toda afeta, em 
especial, a indústria, setor mais 
importante e estratégico para um país. 
Este foi o ramo da economia que mais 
demitiu de dezembro a fevereiro, com 
740 mil empregos cortados. E, entre os 
que se mantiveram empregados, o 
salário diminuiu em 7,9%!

Comparando o nível de 
emprego de um mês com o mesmo mês 
do ano anterior, faz 51 meses seguidos 
que aumentam os desempregados do 
setor. 51 meses consecutivos de queda 
do emprego! E o ritmo da queda está 
acelerando. Em 2012, o emprego caiu 
1,4%; em 2013, 1,1%; em 2014, 3,2%; 
e, em 2015, 6,2%. Ao que tudo indica, 
2016 vai ser ainda pior. 

O Brasil quebrou!
Os efeitos da pior recessão que 

o Brasil já viveu em todos os tempos 
estão por todos os lados. Na contas do 
governo, eles se manifestam na 
expressiva queda da arrecadação. As 
receitas do governo, que incluem o 
Tesouro Nacional, a Previdência Social 
e o Banco Central, registraram o maior 
déficit primário (diferença entre o que é 
arrecadado e o que é gasto pelo governo, 
antes de pagar os juros da dívida 
pública) da História para o primeiro 
trimestre. De janeiro a março deste ano, 
o resultado ficou negativo em R$ 18,216 
bilhões!

Apenas em março, ele ficou em 
R$ 7,943 bilhões, também valor recorde 
para o mês, desde o início da série 
histórica em 1997. Os números mostram 
a deterioração das contas públicas em 
2016, ano em que a crise conseguiu ficar 
ainda mais profundo que nos já 
desastrosos anos de 2013, 2014 e 2015. 
No ano passado, por exemplo, o 

governo teve um superávit 
primário de R$ 4,493 
b i l h õ e s  n o  p r i m e i r o  
trimestre. De janeiro a 
março, as receitas líquidas 
do Governo Central caíram 
3%, e a arrecadação 
administrada pela Receita 
Federal caiu 8,3%. É um 
rombo maior do que o 

CORREIO dos TRABALHADORES

Milhares de desempregados fazem fila em busca de
empregos nos Sines. Essa realidade se espalha país afora.
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O governo Dilma está com os 
dias contados! Após milhões de 
trabalhadores saírem às ruas contra um 
governo que dilapidou o patrimônio 
público, retirou inúmeros direitos dos 
trabalhadores e conduziu o país a um 
recorde histórico de desemprego e 
endividamento, Dilma deve cair! 
Infelizmente, até agora, o processo de 
sua queda está sendo controlado e 
restrito, e seu vice, Michel Temer, 
deve assumir. Pode ser que isso ocorra 
já nas próximas semanas. Ao contrário 
da maioria das pessoas, nós não 
achamos que isso significará nenhum 
retrocesso. Mas tampouco temos 
ilusão de que haverá melhoras.

Temer e Dilma sempre 
estiveram abraçados e nenhuma 
diferença política importante existiu 
em todo o primeiro mandato conjunto 
deles. Atacaram os mais pobres, os 
desempregados, os aposentados, as 
pensionistas, os índios, os sem-terra, 
os negros da periferia, a juventude, os 
servidores públicos e todo trabalhador, 
sufocado por  impostos, inflação e 
dívidas. A crise atual é obra de Dilma e 
Temer, assim como cada um dos 
ataques dos últimos 13 anos são obra 
do PT e do PMDB conjuntamente, 
como antes eram obra do PSDB.

Por isso, desde sempre 
defendemos o Fora Temer, até agora 
como parte inseparável do Fora Dilma, 
e, no caso de Dilma realmente cair, 
esta passará a ser a bandeira central da 
longa lista do Fora Todos que 
defendemos. Em uma das incontáveis 
notas e artigos que vimos fazendo a 
respeito da necessidade de se derrubar 
Dilma e todos os exploradores, onde 
tratamos diretamente da possibilidade 
do impeachment, dissemos: “a queda 
de Dilma vai acelerar o processo de 
queda de Cunha e de outros corruptos. 
E a nossa luta deve ser para que ela 
seja apenas a 1ª de todos que precisam 
cair!”. É exatamente disso que se 
trata: o impeachment de Dilma, por 
mais restrito que se inicie, é a ponta do 
iceberg, o fio da meada, que deve ser 
utilizado como parte da luta 
permanente e contínua pela derrubada 
geral de todos os partidos da patronal, 
que hoje controlam o governo e o 
Congresso.

quando o PT perdeu nas principais 
concentrações operárias. De lá para 
cá, até quem apoiava o governo 
passou a rechaçá-lo e só uma parcela 
ínfima de petistas e de organizações 
satélites do PT ainda defendem o 
governo e sua continuidade. 

É hora de sairmos com toda 
força às ruas e derrubarmos Dilma, 
Lula, Temer, Cunha, Renan e todos os 
congressistas. Fora Todos! Para isso, 
é preciso impulsionar ações próprias 
da classe trabalhadora, assim como 
disputar as ações da massa pela 
esquerda. O mecanismo mais 
importante da nossa campanha deve 
ser a deflagração de uma Greve Geral, 
pela derrubada de todos os corruptos 
e governantes. A classe trabalhadora 
organizada deve apontar um rumo e 
uma alternativa por fora do 

c a l e n d á r i o  e l e i t o r a l  e  d a  
institucionalidade, saindo do beco do 
impeachment, e apontando para a 
saída de todos os corruptos e inimigos 
dos trabalhadores. 

É preciso paralisar bancos, 
empreiteiras, indústrias, transportes, 
o serviço público, etc.; até que o 
governo caia! É através do método da 
classe trabalhadora que se pode 
estrangular o governo e ainda 
demonstrar que é nossa classe que tem 
força para governar.”.
Nem Temer nem eleições. Que os 
trabalhadores governem por si 
mesmos.

C o m  a  a p r o v a ç ã o  d o  

Em outro documento, sobre 
uma saída dos trabalhadores precisar 
ser construída pela base, através da 
ação direta, cujo eixo deve ser a Greve 
Geral, escrevemos: 
“Deixar Dilma no governo, com a 
justificativa que for, é permitir que 
ha ja  uma nova  Re forma  da  
Previdência, que se somará aos já 
realizados cortes de pensões, abonos 
do PIS e acesso ao seguro-
desemprego. Não fortalecer o Fora 
Dilma é estar ao lado dos piores 
machistas, ao preservar um governo 
que quer aumentar a idade de 
aposentadoria das mulheres em 5 
anos, no pior ataque direto que as 
mulheres já sofreram por um governo. 

Este governo não é nosso! 
Nunca foi. É mais um governo de 

direita, neoliberal, privatista e dos 
patrões. 

Nunca tivemos razão para 
defendê-lo e sempre tivemos todas as 
razões para derrubá-lo. O que faltava 
era a disposição popular para isso. Já 
não falta mais. Em manifestações de 
milhões de pessoas, com todas suas 
contradições ,  o  conjunto  da  
população se manifesta pela 
derrubada do governo. O que sempre 
foi a nossa política! Além das 
manifestações, mais de 90% da 
população se declara contrária ao 
g o v e r n o  a t u a l .  E ,  e n t re  o s  
trabalhadores, a ruptura com o PT já 
ocorreu há tempos, inclusive com o 
efeito distorcido desta ruptura tendo 
sido bem nítido nas últimas eleições, 

Fora Dilma/Temer, Fora Cunha, Fora Renan, Fora Todos!
impeachment pela Câmara dos 
Deputados, e a iminência de sua 
conclusão pelo Senado, é urgente que 
os trabalhadores assumam a luta por 
uma alternativa. Esta alternativa não 
pode passar pela defesa de um governo 
cadáver, já abandonado pelas massas, 
com razão, e que só ainda é defendido 
pelos militantes do PT com cargos ou 
interesses particulares, e por setores da 
esquerda que, entre militantes 
honestos profundamente equivocados 
e organizações completamente 
oportunistas e traidoras, sustentam um 
governo burguês e neoliberal, 
brandindo um falso golpe que não 
existe nem nunca existiu.

Ao mesmo tempo, não 
podemos aceitar que Temer se 
e s t abe l eça  como  p re s iden te ,  
remontando outra base de apoio às 
privatizações e retirada de direitos dos 
trabalhadores, como foi a do PT por 13 
anos. Temer já está articulando um 
governo cuja maioria parlamentar 
ser ia  formada pelos  mesmos 
deputados que promoveram os ataques 
do PT nos últimos 3 mandatos e meio, 
mas também incluindo parte dos que 
atacavam os trabalhadores nos 
governos anteriores, do PSDB. Os 
trabalhadores precisam massificar a 
política de Fora Temer desde seu 1º dia 
de governo. Porém, para isso, é 
necessário estar na linha de frente da 
luta para derrubar Dilma, pois, do 
contrário, qualquer ação contra Temer 
passará a idéia de estar defendendo o 
retorno de Dilma e do PT, e será 
repudiada pela maioria da população.

Nem podemos enganar os 
trabalhadores com a idéia de mudança 
por meio de outras eleições. Em 1992, 
era correto defender Eleições Gerais 
como sequência ao Fora Collor, pois, 
por mais que novas eleições também 
não fossem mudar nada naquela 
época, os trabalhadores estavam 
completamente embriagados pela 
esperança de mudar de vida por meio 
do voto. Após 39 anos sem poder votar 
para presidente, e de passar a década 
de 80 inteira lutando principalmente 
por isso, finalmente as pessoas 
puderam votar em 1989. E o primeiro 
presidente que elegeram já foi, 
também, o 1º que derrubaram. Os 

voltando a convencê-los de que as 
eleições podem ser a solução. É 
estarmos junto das massas nas ruas, 
pelo Fora Dilma, hoje materializado, 
ainda que de forma distorcida, no 
impeachment, e fazer avançar esta luta 
para a derrubada também de Temer, 
Cunha e Renan, junto de todo o 
Congresso; mas não para, em algumas 
semanas, se elegerem todos eles de 
novo, e sim para derrubarmos as 
instituições como um todo deste 
Estado, e colocarmos os trabalhadores 
organizados de forma direta no 

controle do país. 
É um caminho difícil e 

complexo, evidentemente. Mas não há 
atalhos na História, e este é o único 
caminho realmente dos trabalhadores. 
Todos os demais significam defender o 
governo, ou, na “melhor das 
hipóteses”, defender o Estado, suas 
instituições e a reação democrática, 
para, ao fim, mudar tudo para não tudo 
ficar como está, como já se dizia no 
famoso livro “O Leopardo”.

Contra PT, PMDB, PSDB, 
PCdoB, DEM, PSB e todos eles, 
devemos construir nossa própria 
alternativa de poder, a partir de 
comitês do Fora Todos no Brasil 
inteiro, que devem se ligar a todos os 
movimentos de luta popular e dos 
t r a b a l h a d o r e s  o r g a n i z a d o s ,  
construindo fóruns de luta e 
organização nos bairros,  nas 
empresas, nas universidades e em cada 
local de trabalho, estudo e moradia. As 
eleições não são capazes de resolver 
nada disso.

trabalhadores se sentiam fortes, e, ao 
mesmo tempo, com esperanças de que 
havia uma alternativa por dentro do 
sistema: Lula e o PT. 

Defender Eleições Gerais na 
época era estar à frente desta 
consciência ainda atrasada pela ilusão 
do voto, e de dizer “se vocês acham 
que a vida vai mudar com uma nova 
eleição, sem esperar mais 2 anos, então 
vamos fazer esta experiência; vamos 
eleger um governo de esquerda, 
embora saibamos que ele tampouco 
será capaz de mudar; mas não vamos 

ficar só nisso, e vamos derrubar todos 
os demais políticos e eleger todos os 
cargos de novo, derrubando o vice, 
Itamar, todo o Congresso, os 
governadores, os prefeitos, os 
deputados estaduais, os vereadores...”. 

Hoje, ao contrário de 1992, 
não há nenhuma grande ilusão no 
processo eleitoral. A maioria da 
população sabe que o PSDB não é 
diferente do PT, e rejeita Temer, 
Cunha, Renan e todos os demais 
partidos de eleição, querendo que 
todos saiam, mas também sem 
nenhuma esperança que uma nova 
eleição permitiria renovar nossos 
representantes. Há 3 eleições que o 
“não voto”, entre votos nulos, brancos 
e abstenções, bate recordes e, mesmo 
entre os que votam em alguém, a 
descrença que a vida possa melhoraqr 
por dentro da democracia burguesa é 
generalizada.

Por isso, a saída que devemos 
defender não é estar atrás da 
consciência dos trabalhadores, 
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