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#ocupatudo Onda de ocupações 
de escolas sacode o Brasil! Desemprego atinge 11,4 milhões 

de pessoas e é o pior desde 2012!

Mobilizações de massa e Greve 
Geral na França devem derrotar 

ataques de Hollande
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Capitalismo: o sistema do estupro!
O bárbaro caso em que uma adolescente 

foi estuprada por mais de 30 homens no RJ, abriu as 
portas do inferno de uma situação que sempre 
existiu, mas cuja realidade costuma ser escondida. 

O drama de uma menina ser dopada, 
violentada sistematicamente e ainda ser exposta à 
exibição pública, por meio de vídeo na internet e 
redes sociais, com requintes de tortura e deboche, 
mostra o quanto as mulheres são massacradas no 
sistema em que vivemos. E é importante dar todo o 
apoio e reagir com a devida revolta a um crime 
indescritível de que a adolescente foi vítima. Mas 
também é fundamental entender que o estupro 
ocorre todos os dias, em todo o Brasil, sendo 
recorrente também o estupro coletivo. É muito pior 
do que apenas um caso isolado...

Uma mulher é estuprada a cada 11 
minutos no Brasil. Isso significa em torno de 48 mil 
estupros em apenas um ano. Cerca de 50 mil 
mulheres que têm sua vida modificada para sempre e 
sofrem seqüelas físicas e psicológicas de uma 
agressão terrível. Nesta situação absurda e chocante, 
ainda indigna mais os casos de estupro coletivo, em 
que a vítima é reduzida a nada, a um objeto 
massacrado por criminosos, amparados numa 
sociedade em que os homens pensam ter direito 
sobre o corpo da mulher.

Já havia ocorrido estupros coletivos no 
próprio Rio de Janeiro e no Piauí, nos últimos meses, 
e tantos outros que não são divulgados. Não faz 
muito tempo, uma outra adolescente ficou presa 
numa cela com dezenas de homens no PA, em pleno 
governo de Ana Júlia (PT), mulher  e de “esquerda”, 
sendo estuprada dia e noite, coletivamente. Atém na 
literatura, que expressa a realidade de seu tempo, 
Nelson Rodrigues descrevia estupros coletivos, ou 
“curras”, via de regra como algo comum, até 
“sensual”.

A lógica da mulher estuprada “por que 
mereceu” ou do homem que a agarra a força, beija à 
força, abusa no ônibus ou no metrô, estupra e mata, 
se o trair, é resultado de uma sociedade em que a 
mulher foi expropriada do seu próprio corpo, como 
extensão de não ser dona nem da produção, nem de 
seu trabalho, nem da riqueza nem do poder político. 
O número de estupros é assustador. É sabido que seu 
registro é subnotificado e, segundo analistas da área, 
pode ser até dez vezes maior que o registrado. 
Assim, se um caso já é grave, 50 mil são uma 
epidemia de estupros, e os possíveis 500 mil casos 
reais (levando em consideração os que são omitidos) 
é um verdadeiro crime contra a humanidade, neste 
caso um massacre de enormes proporções contra as 
mulheres!

Estupro não é cultura!
Após a divulgação do crime no Rio, 

várias reações repugnantes foram vistas. As piores, 
sem dúvida, são aquelas vindas dos homens 
machistas e das mulheres que reproduzem o 
machismo, ao tentarem criminalizar a vítima. 
Informações ou especulações acerca do passado da 
adolescente foram usadas como “argumento” para 
tentar justificar a atrocidade de que foi vítima. A 
própria divulgação do vídeo revela uma 
“glamourização” do estupro, numa sociedade em 
que os homens competem por quantas mulheres 
tiveram relações sexuais, não importa se consentida, 
por meio da prostituição ou do estupro. Maltratar 
uma mulher e até estuprar são crimes considerados 
gestos viris, e é “bonito” e “engraçado” para muita 
gente.

Como parte deste “mundo cão”, a polícia 
é destaque entre os bárbaros que defendem o 
estupro. Institucionalmente, a polícia, seja ela a civil 
ou a militar, é associada aos traficantes, cafetões e 
aliciadores de mulheres. Quando não são os próprios 
policiais que estupram prostitutas, mulheres em 
geral e até menores de idade, num abuso de 

necessidade de fazer das mulheres mercadorias com 
menos ou nenhum valor, para poder melhor explorá-
las. 

Por isso, nossa luta central é contra a 
divisão de classes e a situação vulnerável das 
mulheres, que ganham menos, trabalham mais, e 
precisam de mais recursos sociais para cuidar dos 
filhos, incluindo postos de saúde, hospitais, escolas 
e segurança; sendo as principais vítimas da crise 
capitalista. Não é a “maneira de ver” a mulher o que 
mais precisa ser alterado, pois esta “maneira de ver” 
é resultado do papel que o capitalismo reserva às 
mulheres. 

O que precisa ser revolucionado de modo 
urgente é a libertação econômica e política das 
mulheres, com emprego, salário digno, creche para 
os filhos, segurança e saúde; permitindo que haja 
condições de romper com a relação material de 
dependência de maridos, chefes abusadores e 
situações de submissão e violência em geral.  

Legalização do aborto já! Não à Reforma da 
Previdência! Por punições exemplares aos 
machistas e agressores!

O governo Dilma começou e acabou e 
nada foi feito pelas mulheres. A ilusão de que uma 
mulher burguesa poderia representar melhorias para 
as demais mulheres caiu por terra, tendo como 
últimas medidas do governo o fim do ministério das 
Mulheres e a proposta de elevar a idade para a 
aposentadoria feminina, num ataque direcionado às 
mulheres e sem precedentes. 

O governo Temer começou continuando 
as mesmas medidas, mostrando que ambos são 
farinha do mesmo saco. A Secretaria de Mulheres foi 
assumida por uma fundamentalista cristã, que tinha 
declarado ser contra o direito ao aborto, mesmo que 
a gravidez fosse decorrente de um estupro. O 
ascenso da luta dos trabalhadores, e das mulheres em 
especial, contudo, já fez a secretária voltar atrás e 
dizer que apóia o direito ao aborto nos casos 
previstos na lei, a começar por esta situação.

O estupro coletivo no RJ deve fazer com 
que, ao menos, ganhe força a luta por salvar milhares 
de mulheres que sofrem com a gravidez indesejada, 
decorrente de estupros ou não. Este é outro ponto 
decisivo na luta pela emancipação feminina e no 
controle de seu próprio corpo. O capitalismo, por 
meio dos homens que o comandam, não pode dispor 
do corpo da mulher como quiser. Nem para que 
tenha que reproduzir a mão de obra produtiva, nem 
como satisfação de desejos sexuais! A luta das 
mulheres é ampla, mas combinada, e todas as 
soluções passam por combater o capitalismo. 

Esta luta estratégica, porém, não pode 
subestimar as lutas pela sobrevivência, pela vida, 
pela saúde e pelas condições dignas das mulheres no 
dia a dia. Por isso, é fundamental impedir a Reforma 
da Previdência de Dilma/Temer, que quer aumentar 
a idade das mulheres em 5 anos, garantir cotas para 
as mulheres em todas as empresas e esferas públicas 
onde sejam subrepresentadas, e impor, pela luta, 
salários iguais e garantias de serviços públicos 
adequados.

Quanto aos estupros, defendemos a 
punição severa e duradoura dos agressores de 
mulheres. Este é um crime covarde, violento e 
selvagem, que pune a vítima por toda sua vida. 
Assim, por mais que seja o próprio capitalismo a 
maior causa das violências em geral, e das sexuais 
em particular, por ser um sistema de opressão, 
repressão, recalques e que multiplica as neuroses, 
frustrações e a depressão, não podemos ser 
tolerantes com quem agride uma mulher de modo 
tão grave. Prisão e punição para todos os 
estupradores e agressores de mulheres.

autoridade típico de quem detêm o monopólio 
oficial da violência dentro do Estado capitalista.

A postura da polícia no caso específico 
do estupro coletivo da adolescente é emblemática. O 
delegado designado para o caso tratou a vítima como 
culpada pelo estupro, a constrangendo e agredindo, 
novamente. Mesmo depois de afastado, insiste em 
fazer campanha a favor dos estupradores, 
desacreditando a vítima e minimizando o crime. 
Porém, esta não é, simplesmente, a posição de um 
delegado machista e misógino. É o que a polícia, 
como um todo, representa, e como age diariamente. 
Por estas e outras coisas, é que 90% dos estupros não 
são sequer denunciados.

Em repúdio a esta situação revoltante, 
também houve uma reação popular impressionante, 
protagonizada pelas próprias mulheres. Tivemos 
uma justa comoção nacional, bem como uma forte 
pressão feita pela punição dos responsáveis, pelo 
afastamento do delegado cúmplice dos crimes e para 
combater a realidade dos estupros como um todo. Se 
os estupros não são novidade, a reação a eles por 
meio de lutas nacionais e por meio de ação direta, 
com mobilizações; isto, sim, é uma novidade 
importante e que reflete o ascenso que vivemos. 
 No conjunto destas manifestações, 
contudo, se levanta uma bandeira, aparentemente 
progressiva – porque questiona a situação geral, e 
não apenas a de um caso -, de lutar contra a “cultura 
do estupro”. Entretanto, ao chamar a epidemia de 
estupros de “cultura”, como algo que é defendido 
ideologicamente e aceito culturalmente (diagnóstico 
com o qual concordamos), este termo também 
avança para o equivocado conceito de que, se é 
“cultural”, o estupro deve ser extinto por meio de 
mudanças também na cultura e na percepção do que 
ele representa.

Ao contrário! Existe um sistema do 
estupro, um modo de produção do estupro; ou uma 
“economia do estupro”, para resumir. O estupro, 
como forma mais vil e agressiva, é mais uma parte 
do capitalismo e do conjunto do machismo, como 
parte indivisível da opressão às mulheres, que 
multiplica a exploração das mulheres trabalhadoras. 

Dizer que há uma cultura do estupro, e 
que é nisso que reside o problema, significa 
alimentar a ilusão de que o capitalismo pode viver 
sem o machismo e os estupros, apenas modificando 
a mentalidade das pessoas, homens e mulheres. É 
como dizer que existe uma “cultura da corrupção”, 
“cultura da violência” ou “cultura da exploração”. 
Termos, aliás, igualmente equivocados, mas 
também fartamente utilizados. O raciocínio idealista 
que embasa esta concepção passa longe dos 
verdadeiros problemas, que levam a esta situação, da 
mulher como um ser submetido à violência 
masculina. Assim como os demais termos atribuídos 
à “cultura” igualmente omitem que é o modo de 
produção capitalista quem se nutre e fomenta estas 
mazelas. 

Não há capitalismo sem machismo, 
assim como não há capitalismo sem estupro.

A base da ideologia da sociedade 
capitalista é a preservação da propriedade privada 
dos meios de produção e a garantia da taxa de lucro à 
burguesia. O machismo não vai acabar, senão com o 
fim do capitalismo, pois, sem machismo, as 
mulheres não receberiam 25% menos que os 
homens, não fariam o trabalho doméstico nem 
criariam seus filhos sozinhas, como novos 
trabalhadores; tudo de graça e sem ônus aos patrões. 

O machismo é parte integrante da 
superexploração de metade da classe trabalhadora, 
assim como o racismo, a homofobia e a xenofobia 
também são. O estupro é a decorrência mais grave de 
uma “cultura”, que de cultura só tem o reflexo, pois 
se origina, nasce e cresce da economia, e da 
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Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia!
Não, são todos o Ideal, se os oiço e me falam.
Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez 
foi vil?
Ó príncipes, meus irmãos,
Arre, estou farto de semideuses!
Onde é que há gente no mundo?
Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?
Poderão as mulheres não os terem amado,
Podem ter sido traídos - mas ridículos nunca!
E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído,
Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear?
Eu, que venho sido vil, literalmente vil,
Vil no sentido mesquinho e infame da vileza.

Sobre o autor: Fernando Pessoa, 
poeta português, nascido em 13 de 
junho de 1888, foi o mais genial 
escritor português, após Camões. 
Além de escrever por si mesmo, 
Pessoa criou heterônimos, pelos 
quais escrevia sob outro nome e 
outra personalidade: Álvaro de 
Campos, Ricardo Reis e Alberto 

Caeiro. No poema abaixo, aflora o sarcasmo sob o nome de 
Álvaro de Campos, ao expor a hipocrisia da época, que 
permanece completamente atual.

Poema em linha reta

Nunca conheci quem tivesse levado porrada.
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.
E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil,
Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita,
Indesculpavelmente sujo,
Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho,
Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo,
Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas,
Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante,
Que tenho sofrido enxovalhos e calado,
Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda;
Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel,
Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes,
Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar,
Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado
Para fora da possibilidade do soco;
Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas,
Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo.
Toda a gente que eu conheço e que fala comigo
Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho,
Nunca foi senão príncipe - todos eles príncipes - na vida...
Quem me dera ouvir de alguém a voz humana
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia;

POESIA
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Mobilizações de massa e Greve Geral na França 
devem derrotar ataques de Hollande

V á r i o s  s i n d i c a t o s  d e  
trabalhadores da França preveem greves 
nos próximos dias. As principais 
centrais sindicais, sindicatos e 
organizações do país já vêm realizando 
inúmeras manifestações, tendo o auge 
sido a Greve Geral de 31/03, quando 
mais  de 1 milhão e  200 mil  
trabalhadores paralisaram seus 
t r aba lhos ,  com mani fes t ações  
grandiosas em todo o país. Esta onda de 
lutas  já  supera as  fantást icas  
manifestações de 2005, que literalmente 
incendiaram o país, bem como são 
maiores que praticamente todas as lutas 
que ocorreram no país – já repleto de 
lutas – desde o mítico ano de 1968.

No dia 1/06, outra Greve Geral 
teve como centro os trabalhadores de 
trens, do sistema de metrô e dos portos, 
além da adesão por parte do setor de 
aeroportos. A greve atingiu em cheio os 
transportes, mas já iniciara poderosa no 
setor petrolífero e nas usinas nucleares. 

A escassez de combustível – 
que já é uma realidade – e a 
possibilidade de paralisação da 
Eurocopa (campeonato de futebol entre 
as principais seleções do continente 
europeu), que acontecerá este ano na 
França, são grandes preocupações em 
todo o país. Das oito refinarias de 
pet róleo f rancesas ,  se is  es tão 
paralisadas. Os manifestantes não 
pretendem recuar enquanto o governo 
não desistir da reforma na legislação 
trabalhista.

A reforma proposta pelo 
governo do partido que se diz 
“socialista” prevê, entre outros pontos, 
facilitar a demissão de funcionários em 
tempos de crise e possibilitar acordos 
internos em empresas sobre horários de 

ministro Manuel Valls, braço direito de 
Hollande, e que já se posicionou 
publicamente contra os imigrantes em 
outra ocasião, está sendo obrigado a 
recuar! As manifestações radicalizadas, 
com embriões de comitês populares em 
algumas localidades e enfrentamento 
físico contra a polícia (que não consegue 
conter os atos), estão colocando o 
governo contra a parede, e podem 
derrotar os ataques! 

O governo já foi obrigado a 
decretar um aumento salarial para os 
professores, ao custo de 1 bilhão de 
euros até 2019. Também teve que aceitar 
f a z e r  c o n c e s s õ e s  d i a n t e  d a s  
reivindicações dos trabalhadores do 
sistema ferroviário, SNCF, que ainda 
estão sendo negociadas. Igualmente, 
restabeleceu o financiamento a 
pesquisas científicas, que havia sofrido 
cortes; voltou atrás no financiamento de 
verbas para o seguro-desemprego, entre 
trabalhadores da cultura; e ampliou o 
dinheiro para prefeituras.

Ao contrário de desencorajar o 
prosseguimento das manifestações, as 
concessões e o desespero de Hollande 
devem fazer as lutas irem ainda mais 
adiante. A retirada de alguns ataques 
periféricos prova que é possível derrotar 
o conjunto da reforma trabalhista. E os 
trabalhadores franceses vêm sendo 
exemplares, com uma verdadeira 
revolta popular, como poucas vezes se 
viu nesta dimensão. É possível avançar 
mais, e derrubar o governo Hollande, 
junto da sua reforma. 

Lá, como cá, não são as 
eleições ou qualquer saída por dentro do 
sistema que poderá romper com os 
efeitos da crise capitalista e libertar a 
maioria da população da exploração. 
Para isso, o caminho já está sendo 
percorrido, e depende de mais e mais 
ação direta!

trabalho, reduzindo 
direitos a jogando 
s o b r e  o s  
trabalhadores os 
efeitos da crise 
c r i a d a  p e l a  
b u r g u e s i a ,  e m  
especial a burguesia 
imperialista,  tal  
como é a francesa. O 
PS francês já tinha 
sido responsável por 
ataques históricos, 
b e m  c o m o  p o r  
governar aplicando 
um programa de 
opressão colonial, xenofobia e 
neoliberal. 

Agora, numa situação em que a 
classe trabalhadora já é vítima de um 
nível de desemprego acima dos 10% na 
população em geral e de 25% entre a 
juventude, o PS toma a frente da 
“austeridade” que a “troika” (FMI, 
Comissão Europeia e Banco Central 
Europeu) impõe ao conjunto dos 
trabalhadores europeus, destruindo, em 
poucos anos, um nível de vida que levou 
décadas para ser atingido. 
Fora Hollande! Vamos derrubar as 
reformas neoliberais!

Da direita disfarçada de 
esquerda (PS) à extrema direita da 
Frente Nacional (de Le Pen), passando 
pela direita tradicional dos gaullistas, 
todos defendem o mesmo programa 
para a França. Todos, na prática, são de 
direita, atacam os trabalhadores e 
defendem os interesses das grandes 
corporações, bancos e empresários 
franceses. Os explorados devem lutar 
contra todos eles!

E o gabinete do primeiro-
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Um fantasma ronda a educação 
brasileira, desmontada por governos de 
todos os partidos: o fantasma das 
ocupações de escola por estudantes e 
ativistas! Cansados de verem suas escolas 
caindo aos pedaços, sem merenda, sem 
ginásios, sem computadores, sem salas de 
aula adequadas, sem livros didáticos e sem 
professores, ou com professores em menor 
número que o necessário, ganhando mal e 
sem motivação, os estudantes mostram toda 
sua força. Há muitos anos, o movimento 
estudantil não tinha tanta agitação e ações 
de luta!

Tudo começou no ano passado, 
em 2015, quando o governo de Geraldo 
Alckmin, do PSDB, tentou implantar o que 
chamou de “reorganização escolar”, 
eufemismo para o fechamento de dezenas 
de escolas pelo estado de SP inteiro. A 
proposta ainda previa juntar salas de aula, 
transferir alunos e superlotar ainda mais as 
salas de aula – principalmente na 
modalidade EJA. O resultado, obviamente, 
levaria à demissão de professores – 
especialmente aqueles em regime de 
contratação temporária – e ao sucateamento 
ainda maior da qualidade do ensino.

A reação dos alunos foi a 
ocupação dos colégios, impedindo que 
Alckmin pudesse fechar qualquer escola. 
No final do processo, uma vitória 
extraordinária: o governo do estado teve 
que recuar, a “reorganização” não saiu nem 
no ano passado nem em nenhum outro 
momento, e o secretário de educação, que 
encabeçava o projeto, foi derrubado. A 
lição de que é a ação direta que muda a vida 
foi aprendida pelos estudantes do país todo.
Ocupar, resistir, avançar!

No início do ano letivo de 2016, 
Alckmin voltou a tentar realizar a medida 
de “reorganização do ensino”, além de ser 
denunciado pelo Ministério Público e pela 
Polícia Civil por fraude 
em licitações de compra 
de merenda escolar.  
Ambas ações levaram à 
m o b i l i z a ç ã o  d o s  
s e c u n d a r i s t a s ,  c o m  
r e d o b r a d a  f o r ç a ,  
retomando as ocupações 
de escolas como método 
prioritário de luta.

Os alunos das 
escolas técnicas (ETECs) 
e das escolas regulares da 
rede estadual de ensino se 
organizaram, na maioria 
d o s  c a s o s  
e s p o n t a n e a m e n t e ,  e  
o c u p a r a m  a  s e d e  
administrativa do centro 
P a u l a  S o u z a ,  
reivindicando o fim da 

realizados pelo governador José Ivo 
Sartori, do PMDB. O corte de verbas, a 
superlotação de salas de aula, a chamada 
“lei da mordaça” (projeto de lei que veta 
temas como sexualidade, religião e política 
nas escolas), o projeto Escola Sem Partido e 
as OSs (a privatização velada das escolas) 
terminaram por multiplicar as razões para 
as ocupações. Até que chegamos a quase 
200 escolas ocupadas!

Os secundaristas passaram à linha 
de frente da luta política contra os governos 
que atacam a juventude e os trabalhadores, 
e mostram o caminho: unir os explorados e 
lutar nas ruas, sem esperar qualquer 
mudança por dentro do regime, contra 
todos os que nos atacam, seja de que partido 
for.
Fora Temer, que Dilma não volte. Fora 
Todos!

Apesar de estarmos vivendo 
algumas manifestações de entidades que 
nunca fizeram nada contra os ataques de 
Dilma, e agora se mexem apenas para fazê-
la voltar ao poder, a ocupação de escolas 
não é reflexo apenas da subida de Temer. As 
ocupações começaram com força antes do 
impeachment de Dilma e, com Temer, 
seguiram crescendo, pois nada mudou! 
Dilma e Temer foram o mesmo governo até 
meses atrás, e cortaram mais de 20 bilhões 
da educação, praticamente acabando com o 
FIES, o Prouni, o Pronatec, etc.

Longe de serem uma expressão 
oportunista ou localizada, as ocupações são 
o método mais legítimo, democrático e 
profundamente engajado dos estudantes, 
questionando, afinal, de quem é a 
educação; se é dos trabalhadores e da 
juventude, ou se é dos capitalistas e patrões. 
Esta disputa, conscientemente ou não, 
opõe, na prática, contra o atual estado de 
coisas, um programa de ruptura com o 
capitalismo, socialista e revolucionário. 

I s so  porque  só  é  
possível o atendimento 
das reivindicações de 
um ensino público, 
gratuito e de qualidade, 
por  fo ra  do  jogo  
eleitoral, onde todos 
são iguais, e junto da 
classe trabalhadora! 

Propomos que 
todos os trabalhadores 
se somem à luta dos 
e s t u d a n t e s  e  à s  
ocupações, assim como 
que estas ocupações 
s e j a m  p a r t e  d a  
construção de comitês 
de luta pelo Fora 
Temer, Fora Todos!

falta de merenda nas escolas estaduais e 
Etecs, melhorias nas condições de 
infraestrutura e contra os cortes 
orçamentários na educação pública. 

O governo de SP tentou utilizar a 
mídia para desqualificar o movimento, 
adotou técnicas de terror contra os 
estudantes (impedidos de receber água, 
comida e materiais para suportar o frio, 
durante as duas noites mais frias do estado 
em 17 anos), além de chamar a Tropa de 
Choque para, sem ordem judicial, expulsar 
os estudantes das ocupações. Nada disso 
adiantou! Apesar da brutalidade do governo 
na desocupação que levou adiante à força, a 
sede do Centro Paula Souza foi reocupada, 
e cada nova ação do governo foi respondida 
com mais ocupações! A partir daí, inúmeras 
outras escolas estaduais e Etecs foram 
ocupadas, e a radicalização estudantil se 
espalhou pelo Brasil.

Em abril, colégios estaduais do 
Rio de Janeiro começaram a ser ocupados 
em apoio à greve dos professores, que 
acontece desde março, com pautas salariais 
e trabalhistas, além de ser contra os pacotes 
de medidas do governo Dilma, de corte de 
verbas, congelamento de salários até 2018 e 
fim dos concursos públicos. A greve dos 
professores e as ocupações de escolas 
mostraram a força da unidade proletária-
estudantil, como enormes mobilizações, 
70% de adesão de professores e mais de 70 
escolas ocupadas!

Em seguida, veio a vez do Rio 
Grande do Sul, onde também começou uma 
onda de ocupações, sendo que, neste 
estado, a situação ultrapassou qualquer 
expectativa. A mobilização começou antes 
mesmo de ser deflagrada a greve dos 
professores, com alunos denunciando o 
parcelamento de salário dos professores 
(cujo déficit é de 69,4% em relação ao piso 
nacional da educação) nos últimos meses 
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Desemprego atinge 11,4 milhões de pessoas e é o pior desde 2012!

Já são 11,2% dos trabalhadores 
brasileiros sem emprego! É a maior taxa 
registrada desde que a pesquisa do 
IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios, Contínua) adotou nova 
metodologia, mais ampla, cobrindo 
3.500 municípios. Isso significa que o 
número de desempregados é de 11,4 
milhões de pessoas! 

A pesquisa usa dados de 
trimestres móveis, ou seja, de três meses 
até a pesquisa. Na de abril, são usados 
dados de fevereiro, março e abril. O 
IBGE considera desempregado quem 
não tem trabalho e procurou algum nos 
30 dias anteriores à semana em que os 
dados foram coletados. No trimestre 
anter ior  (nov-15 a  jan-16) ,  o  
desemprego foi de 9,5%. E um ano antes 
(fev-15 a abr-15), havia sido de 8%. Isso 
mostra que a escalada de demissões 
assumiu proporções históricas. Nunca 
houve tantos desempregados no país!

Até abril, 90,6 milhões de 
pessoas tinham trabalho, número que 
mostra queda de 1,7% em um ano, 
representando 1,5 milhão de pessoas. 
Estes demitidos em apenas 12 meses se 
somam às novas pessoas que passaram a 
procurar emprego (quem antes só estava 
estudando, jovens em busca do 1º 
emprego e aposentados, cuja renda não 
dá mais para sobreviver). Assim, 
explodiu a procura por emprego, 
massificando o “exército industrial de 
reserva” descrito por Marx, e 
pressionando salários para baixo e 
havendo mais precarização.
Carteiras assinadas caem 4,3% e renda 
média também despenca

Aproximadamente 1,5 milhão 
de pessoas ficaram sem carteira 
assinada em um ano, uma queda de 
4,3%. Na comparação com o trimestre 
de novembro de 2015 a janeiro de 2016, 
a queda foi de 1,8%. Esses números são 
apenas de carteiras assinadas no setor 
privado, não levando em conta 
trabalhadores de setores públicos. Sobe 
o número de pessoas sem emprego, e, 
das que ainda têm trabalho, ele é cada 
vez mais informal e precário.

Quanto ao rendimento médio 
dos empregados, ele passou a ser de R$ 
1.962. Isso representa uma queda real de 
3,3% em um ano. No mesmo período de 
2015, o rendimento era de R$ 2.030. 
Isso tem muito a ver com a demissão de 
funcionários já existentes e a 
recontratação, em menos número, de 

que é deixar de pagar a dívida pública, 
que já ultrapassa 3 trilhões de reais, 
significando quase 70% do PIB, e que 
impede o Brasil de ser independente e de 
investir no que quer que seja. Somente 
este ano, a dívida vai subir mais de R$ 
170 bilhões (valor do déficit público 
primário, feito por Dilma e agravado por 
Temer), e representa o pior drama do 
país!

A d o t a n d o  a ç õ e s  d e  
enfrentamento dos que lucram com a 
crise ou a repassam integralmente aos 
trabalhadores, é possível não apenas 
garantir a retomada do emprego para 
todos os demitidos, como avançar na 
conquista de direitos e fazer o Brasil 
crescer de verdade, junto com a maioria 
da população.

Este programa emergencial 
deve impor o fim de todas as propostas 
de retirada de direitos trabalhistas e 
previdenciários, a reversão das 
Reformas de Collor, FHC, Lula e Dilma, 
e a garantia de estabilidade de emprego, 
com jornada semanal máxima de 36h.

Desta forma, todos os que 
procuram emprego estarão trabalhando, 
gerando mais riqueza social para o país e 
à maioria da população. É possível, com 
as medidas de enfrentamento aos 
bilionários, conquistar estas medidas, 
bem como adotar o salário mínimo 
calculado pelo DIEEESE, que atende às 
necessidades básicas previstas na 
Constituição, e que hoje está em R$ 
3.716,77.

Isto não tem nada de utopia. 
São medidas reais e que poderiam ser 
facilmente adotadas se se parar de pagar 
a dívida e cobrar de volta o que os mais 
ricos tomaram para si! Mas são medidas 
que não virão de graça, nem sem luta. 
Tampouco virão de eleições! É a nossa 
luta, nas ruas, por outro sistema, que 
poderá arrancá-las.

empregados mais baratos para alguns 
dos mesmos lugares.

Também reflete no cálculo o 
fim de empregos mais qualificados, 
como os da indústria, setor que é o mais 
afetado pela crise econômica. No 
trimestre, a recessão já acabou com 
3,9% do emprego industrial (mais 473 
mil pessoas). No comércio e na 
construção, os índices também são 
péssimos. Na construção, o emprego 
c a i u  5 , 1 %  ( 4 0 0  m i l  n o v o s  
desempregados) e no comércio 
diminuiu 1,7% (302 mil demitidos). No 
ano inteiro, a situação foi ainda mais 
desesperadora. A indústria teve -11,8% 
menos empregados. ou menos 1,6 
milhão de pessoas!
Greve Geral, por estabilidade no 
emprego, redução da jornada de 
trabalho para 36h e aumento geral de 
salários.

Diante da crise, os banqueiros 
não pararam de lucrar, os ricos 
permanecem ricos e o governo nunca 
parou de roubar. São os trabalhadores, 
em especial os mais pobres, os que mais 
estão pagam a conta. Temos que cobrar 
dos grandes empresários, latifundiários 
e banqueiros esta fatura!

Defendemos o fim imediato 
dos subsídios e isenções fiscais aos 
grandes empresários, meios de 
comunicação e igrejas. Entre renúncia 
fiscal e sonegação, a burguesia devia 
centenas de bilhões de dólares todos os 
anos, retirados da saúde, da educação e 
dos direitos dos trabalhadores. Junto do 
combate aos desvios – legais e ilegais – 
de recursos para os bolsos dos 
poderosos, é preciso expropriar a 
burguesia.

O conjunto  do  s i s tema 
financeiro; empresas estratégicas como 
a Vale; prestadoras de serviços 
essenciais como energia, 
telefonia e comunicações; 
empresas do ramo da saúde e 
da educação; tudo deve ser 
100% público, e estar a 
serviço dos interesses dos 
trabalhadores. Assumindo o 
controle dos principais ramos 
da economia, e pondo fim à 
sangria de recursos públicos 
aos empresários, há dinheiro 
de sobra no orçamento.

E s t a s  m e d i d a s  
devem ser parte de um 
enfrentamento ainda maior, 

CORREIO dos TRABALHADORES
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O governo Temer assumiu com o 
objetivo de aplicar as contrarreformas e 
ataques que Dilma não conseguiu impor. 
Mas, por sua fragilidade política, que 
repete a incapacidade de governar dos 
últimos anos de Dilma, não consegue 
impor estes ataques. Temer é o governo 
que iniciou mais fraco de todos os tempos. 

Houve dois outros vices que 
assumiram o governo nas últimas 
décadas, José Sarney e Itamar Franco. 
Ambos tampouco foram elei tos  
diretamente (apenas como componentes 
de uma chapa), sendo que, no caso de 
Sarney, nem mesmo eleito pela população 
ele foi, já que  a eleição de Tancredo em 
1985 foi indireta. Mesmo assim, tanto 
Sarney como Itamar assumiram com 
alguma expectativa favorável e ilusão 
popular. Temer, ao contrário, já assumiu 
repudiado! Pela imensa maioria, que 
rejeitava o governo do PT, e sabe que ele 
sempre esteve ao lado de Dilma, roubando 
e atacando os trabalhadores junto dela. E 
repudiado também pelos setores que 
defendem o ex-governo de Dilma. 

Sem apoio de um lado nem de 
outro, Temer também é incapaz de 
mobilizar o Congresso a realizar todos os 
ataques com que se comprometeu, pois há 
repúdio popular a estas medidas, 
provando, mais uma vez, que há um 
ascenso de massas no Brasil. Os ataques 
que Dilma não pôde fazer, seguem sem 
serem possíveis neste primeiro momento 
do governo Temer.

Em 15 dias de governo, Temer e 
seus ministros anunciaram inúmeras 
medidas, e de todas tiveram que voltar 
atrás. Divulgaram que não haveria mais 
vagas para o FIES e o Pronatec neste ano, 
dada a falta de recursos herdada de Dilma. 
No mesmo dia deste anúncio, à tarde, o 
governo recuou, e propagandeou que, 
ainda em meados de julho, novas vagas 
serão criadas e preenchidas. No caso da 
saúde, o novo ministro da pasta disse que 
o SUS precisaria ficar menor. Houve 

aumentos salariais, que atingem quase 
600 mil servidores, com um orçamento 
extra de R$ 15 bilhões até 2019. TCU, 
Defensoria, PGR e STF: aumentos de até 
41,47%. Professores: 20% de aumento, ao 
longo de quatro anos, para o magistério 
federal e carreiras ligadas à área de 
Educação, ao custo de R$ 14,8 bilhões. 
Agências reguladoras: cerca de 1 bilhão 
para 35 mil servidores. Forças Armadas: 
25,5% até 2019 (R$ 14 bilhões). Banco 
Central e AGU: cerca de R$ 4 bilhões para 
mais de 60 mil servidores.

O outro ataque central previsto, 
além das privatizações, subida de 
impostos e arrocho salarial, que estão 
ainda paralisados, é a Reforma da 
Previdência. Assim como Dilma anunciou 
várias versões da mesma, tentando impor 
urgência a este ataque, Temer também tem 
um projeto pronto. Mas nenhum dos dois 
conseguiu fazer esta medida sair do papel. 
Temer já anuncia que sua aprovação pode 
ficar apenas para o final do ano.
Isso não significa que Temer não vá tentar 
virar este jogo e, em cada dia do mandato 
que tiver, atacar os trabalhadores. Ele 
assumiu para fazer isto, e a este projeto vai 
se dedicar. Contudo, a correlação de 
forças, longe de defensiva ou reacionária, 
é de ascenso das lutas, com uma 
conjuntura de multiplicação das greves e 
recordes de manifestações e ocupações de 
escolas. Tudo somado à enorme rejeição 
aos governos de todos os partidos, às 
instituições burguesas e ao regime 
democrático-burguês como um todo. 
Quer dizer, podemos derrotar os ataques!

Greve Geral, por um governo dos 
trabalhadores!

É necessário unir todas as lutas já 
existentes, e somar as que devemos ainda 

protestos e, no dia seguinte, 
disse que o SUS ficaria maior e 
não se cortariam serviços.

N o  â m b i t o  d a  
habitação, Dilma tinha, de 
forma demagógica e sem 
n e n h u m  c o m p r o m i s s o  
orçamentário, divulgado, na 
iminência de cair, que liberaria 
recursos para mais 12 mil casas 
do Minha Casa Minha Vida. 
Este número é completamente 
inexpressivo, perto das mais de 
1 milhão de casas que o 
governo já tinha prometido e 

deixado de fazer, mas o gabinete de Temer 
desfez a promessa. Por um dia... Depois 
de pressionado, anunciou a manutenção 
da construção destas casas e a construção 
de outras mais. Uma semana depois, 
diante da ocupação de prédios públicos 
por movimentos sociais, divulgou um 
plano ainda maior de habitação.

O caso mais emblemático de 
recuo de Temer foi a extinção do 
Ministério da Cultura (MinC). Repudiado 
pe la  maior ia  dos  a r t i s t as ,  que  
protagonizaram pequenos atos ao redor do 
país, o governo já não pôde manter a 
decisão, e também recriou a pasta. O 
mesmo aconteceu quanto à nova 
secretaria das mulheres, que disse ser 
contra o aborto em todas as situações 
antes de tomar posse. Mesmo evangélica, 
bastou assumir e sofrer pressão por esta 
posição, e mudou de idéia, dizendo que as 
mulheres que decidirem abortar dentro 
dos casos previstos em lei, serão 
totalmente amparadas e assistidas pelo 
SUS. 

No que se refere aos ataques, o 
governo engavetou a recriação da CPMF, 
que Dilma tentava aprovar a todo 
momento. Temer cancelou a subida de 
impostos, depois de aventar tomar esta 
decisão, e ainda reduziu o corte de verbas 
previsto para este ano, de mais de 40 
bilhões de reais para 22 bilhões de reais. 
Alguns dias depois, aprovou a concessão 
de  um paco te  de  rea jus tes  ao  
funcionalismo federal de todos os 
poderes, no valor de mais de R$ 50 bilhões 
em reajustes salariais. Foram 14 projetos 
aprovados, que não significam nenhuma 
conquista mais significativa para os 
servidores federais, dados os anos sem 
reajuste, mas que vão na total contramão 
do que Temer havia anunciado 
anteriormente.
Servidores do Senado e da Câmara: 
reajuste de cerca de 20% até 2019. 
Servidores do Executivo: reestruturação 
de carreiras, criação de gratificações e 

Fora Temer! Que Dilma não volte! Fora Todos, por meio da Greve Geral dos trabalhadores!
impulsionar, em torno de uma Greve 
Geral, que apresente uma saída da nossa 
classe, pela esquerda, e que não seja 
instrumentalizada pelos setores até há 
pouco governistas, ligados ao PT e 
PCdoB. Eles simulam lutar contra os 
ataques – que partiam deles mesmos até 3 
semanas atrás -, com o único objetivo de 
que Dilma retome seu mandato 
neoliberal.

Assim, a Greve Geral deve partir 
das lutas concretas que ocorrem Brasil 
afora, mas ter um eixo político, que 
responda a cada um destes ataques com 
uma saída global contra o governo que 
coloca em prática os ataques. Deve ser 
convocada pela derrubada de Temer e de 
todos  os  demais  in imigos  dos  
trabalhadores. A derrubada de Dilma já foi 
uma vitória, ainda que limitada à 
institucionalidade, pois, assim como a 
saída de Cunha da Câmara, reflete a 
profunda rejeição que ambos tinham entre 
as massas, e que, diante da possibilidade 
de que caíssem por nossas mãos, foram 
derrubados de forma controlada, por meio 
do próprio sistema. Pois é hora de 
derrubar quem ainda não caiu e quem 
assumiu no lugar dos derrubados.

Mesmo que contraditórias, as 
quedas de Dilma e Cunha ajudam a 
avançar a luta pela queda dos demais 
políticos burgueses, bem como ajudam na 
tomada de consciência da classe quanto a 
poder romper o calendário eleitoral 
imposto pela burguesia, decidindo a 
queda dos governos quando quiser. 
Também coloca no grau de consciência da 
massa que os governos não têm um 
cheque em branco por todo o mandato, e 
que podem ser derrubados. Além de que, 
objetivamente, bloqueia ou adia os 
ataques em curso pelos governos, diante 

de forma conseqüente
N a  ú l t i m a  r e u n i ã o  d a  

coordenação nacional da central, ocorrida 
entre os dias 27 e 29/05, propusemos cada 
uma destas políticas, e a direção 
majoritária do PSTU, apoiado por 
organizações satélites do PSOL e outros, 
se negaram a construir qualquer destas 
lutas. Apesar de, como partido, jogar para 
a torcida e se dizer a favor do Fora Todos, 
o PSTU votou contra e retirou esta palavra 
de ordem da Conlutas. Em seu lugar, 
definiram lutar por “fora todos os 
corruptos e reacionários”.

Depois de serem por mais de 2 
anos contra o Fora Dilma e o Fora Todos, 
posição que nunca corrigiram, nem na 
véspera da queda de Dilma, os dirigentes 
da CSP-Conlutas repetem o erro! Desta 
vez, por o PSOL dar o “sinal verde”, até 
estão formalmente a favor do Fora Temer. 
Embora sejam contra participar de 
qualquer ato neste sentido e não tenham 
definido convocar nenhum! Quanto ao 
Fora Todos, entretanto, é ainda pior! Estão 
simplesmente contra! 

E ser contra “todos os corruptos” 
nada mais é do que a reedição das 
campanhas do PT na década de 90, por 
“ética na política”. É uma palavra de 
ordem capitalista e pró-regime, feita para 
alimentar as ilusões de “renovar” os 
políticos e trocar os corruptos pelos 
“honestos”. Sem mudar o sistema, sem 
uma saída operária e popular, sem 
derrubar coisa alguma. Apenas limpando 
a corrupção, mantendo o sistema intacto. 
Como se isso fosse possível.
 Esta bandeira reacionária e 
reformista se soma à saída das eleições, 
que também defendem e também 
deveriam ser “limpas”, como se isso fosse 
possível. Na vida real, quem insiste nesta 
política são os partidos burgueses que 
almejam eleger seus candidatos, sem 
qualquer mudança nas regras eleitorais: 
PT, PCdoB, Rede e PSOL. Novas eleições 
se tornaram o argumento principal da 
volta de Dilma, que reassumiria com o 
compromisso de as convocar!

Como minoria da direção da 
Conlutas, seguimos lutando para que se 
reverta esta posição, abstencionista por 
um lado, e oportunista e eleitoreira por 
outro. A saída é nas ruas e por meio dos 
nossos organismos. Fora Temer, Fora 
Todos. Greve Geral e comitês populares 
por uma saída dos trabalhadores.

da paralisia que um processo de derrubada 
lhes impõem.

É por isso que a Greve Geral 
deve ser a grande bandeira da saída dos 
trabalhadores, pois é um meio para 
derrubar quem está no poder e, ao mesmo 
tempo, é parte da construção de uma 
alternativa, ao forjar a vanguarda já em 
luta e setores amplos da classe 
trabalhadora no método da ação direta e 
de construção de organismos vivos, pela 
implantação das nossas reivindicações. 
Ela deve partir da luta contra as 
demissões, a retirada de direitos, a 
disparada da inflação, o endividamento 
generalizado e a degradação dos serviços 
públicos. Porém, cada uma destas lutas 
deve estar combinada com uma saída 
política, pelo Fora Temer, Fora Todos! E 
que Dilma não volte!

Construir Comitês pelo Fora Temer, Fora 
Todos, pela base!

Diante da necessidade de 
derrubar o governo burguês e de direita de 
Michel temer, bem como todos os demais 
corruptos e inimigos dos trabalhadores, 
levantamos a saída da construção de 
comitês populares pelam base, com o eixo 
de Fora Temer e Fora Todos! Por uma 
saída de esquerda e classista.

Estes comitês precisam ser 
fortemente apoiados nas organizações 
mais combativas, incluindo a CSP-
Conlutas, sindicatos, minorias de 
sindicatos,  oposições,  entidades 
populares, de luta contra as opressões e 
estudantis. Na medida do possível, sendo 
o mais amplos que puderem, entre os 
setores que tenham acordo em derrubar 
Temer, Renan e todos os que atacam os 
trabalhadores. 

O objetivo destes organismos 
deve ser a luta direta contra todos os 
ataques que já estão em curso, e os que 
ainda virão. São a forma de organizar a 
luta pela base, de forma a unificar todas as 
categorias que estão mobilizadas, 
apontando para um programa que rompa 
com os  do is  b locos  burgueses  
majoritários, capitalizados por PT e 
PSDB, com o PMDB oscilando de um a 
outro. Se o impeachment não é a nossa 
saída, ainda que expresse de forma 
limitada a necessidade de derrubar nossos 
carrascos, é preciso deixar de comentar a 
realidade e arregaçar as mangas. E são os 
comitês que podem viabilizar e massificar 
uma saída pela esquerda, com nossos 
organismos e nosso método de 
enfrentamento.
A CSP-Conlutas segue sem querer lutar 
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