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A Palestina ocupada foi palco de mais uma brutalidade sem 
tamanho promovida pelo Estado ilegítimo de Israel e pelo imperialismo. 
Por outro lado, cresce a capacidade de resistência de um povo que há 
anos vem sendo agredido, assassinado e vítima de crimes de todo tipo. 

Algumas semanas atrás, três navios de ajuda com alimentos, com 
destino à Faixa de Gaza, foram atacados pelo exército israelense. Os 
vídeos divulgados na imprensa provam a selvageria desse Estado 
seminazista, onde em nome de um “povo escolhido”, o sionismo aplica sua 
concepção racista, messiânica e teocrática, que prende, mata e tortura 
apenas por seus “inimigos” serem de origem árabe.

No último episódio, militares altamente armados desceram de 
helicópteros preparados para atirar para matar. A “Frota da Liberdade“ era 
composta por 750 ativistas e três navios com 10 mil toneladas de carga, 

tendo saído de uma área perto do 

Chipre. Os ativistas contaram que 
mostraram bandeiras brancas quando 
perceberam a operação criminosa, mas, 
mesmo assim, os soldados atiraram na 
tripulação. 

Pelo menos dez ativistas foram 
mortos, e muitos mais poderiam ter tido 
o mesmo destino. Segundo admitiram 
os oficiais do exército israelense, a 
ordem era para atirar e barrar a qualquer 
custo os navios. Após a agressão, o 
Premier de Israel, Benjamin Netanyahu, 
declarou apoio à ação e parabenizou os 
militares. 

Esse fato é mais uma prova do papel que cumpre o Estado de 
Israel, que hoje promove um bloqueio à Faixa de Gaza, fazendo com que a 
situação da população fique cada vez mais precária: sem emprego, sem 
dinheiro, sem comida, sem remédios, sem nada. Numa área minúscula, do 
tamanho de apenas uma cidade, menor que a da maioria das capitais 
brasileiras, os palestinos de Gaza, em torno de 2 milhões de pessoas, 
vivem espremidos e sob condições equivalentes a de um campo de 
concentração, cercado e atacado o tempo todo.

É preciso solidariedade e luta
O fato envolvendo a ação contra o barco de ajuda humanitária 

causou revolta na população em diversos países do mundo, em especial 
os do mundo árabe e de países muçulmanos como a Turquia. Centenas de 
manifestantes protestaram em frente a delegações diplomáticas de Israel 
em Istambul. Alguns manifestantes chegaram a tentar invadir o prédio do 
consulado israelense nesta cidade. A polícia tentou impedir a entrada e 
reprimiu a manifestação. 

A brutalidade das imagens divulgadas relembra, na memória da 
população, a ofensiva do início de 2009, que deixou um saldo de 1400 
mortos em Gaza, incluindo o uso de fósforo branco e de bombas jogadas 
sobre crianças e pessoas indefesas! 

É necessário repudiar mais essa ação de Israel, e responder como 
fizeram os trabalhadores turcos: com luta. É preciso organizar o boicote 
internacional a Israel. Nem um produto, nem um navio, avião ou turista de 
Israel pode ser aceito em lugar nenhum. Até para defender os 

trabalhadores judeus e os moradores da Palestina ocupada, chamada 
de Israel, é preciso estrangular a 
economia desse pequeno e violento 
país, forçando a queda do regime 
sionista e a tomada do poder pelos 
trabalhadores, em conjunto com a 
libertação da Palestina, única, laica e 
não racista.

N e s s e  m o m e n t o ,  é  
fundamental a solidariedade com 
Gaza e os pa les t inos,  mas 
especialmente as manifestações e ações de boicote a Israel e defesa 
dos palestinos, o que inclui levar e contribuir com tudo que a resistência 
precisa, desde alimentos e remédios até os instrumentos de luta 
necessários. Devemos exigir isto dos governos que se dizem aliados 
dos palestinos, e impedir que Israel seja reconhecido 

internacionalmente. 

O ataque aos navios humanitários é apenas a parte mais 
chamativa de uma política genocida diária. Como havia centenas de 
estrangeiros nas embarcações, os assassinatos se tornaram 
inaceitáveis. Mas a mesma coisa acontece frequentemente contra 
palestinos inocentes, que saem para pescar, como no episódio que o 
exército sionista matou m a i
s 5 palestinos 10 dias d e p
ois. 

Hoje, Israel impede q u e  
qualquer embarcação se apro
xime da Faixa de Gaza. O u  
seja, além de explorar, opr i
mir e tentar expulsar os pale
stinos de seu território d e s
de antes de 1948, Israel bloq
ueia a Faixa de Gaza tran
sformando a vida da p o p
ulação desse local num inferno. 

Este Estado terrorista, que aplica os mesmo métodos nazistas 
dos quais os judeus foram vítimas, conta com total apoio e 
financiamento do imperialismo e de Obama, e não por acaso o ataque 
aconteceu exatamente no momento que Netanyahu estava em uma 
reunião com Obama nos EUA. 

Mas não é só Israel e os EUA que apertaram os gatilhos que 
mataram tantos lutadores. Os traidores palestinos do Fatah também são 
responsáveis pelos assassinatos, porque, inacreditavelmente, são a 
favor do bloqueio à Gaza. Depois de ter perdido as eleições palestinas 
para o Hamas, por ser repudiado pela população por sua corrupção e 
traição da causa palestina, o Fatah deu um golpe, com a ajuda de Israel 
e dos EUA, e hoje é um governo colaboracionista e antidemocrático na 
Cisjordânia. 

Infelizmente, os trabalhadores palestinos hoje enfrentam um 
bloco de inimigos, que inclui o país mais rico do mundo, o exército mais 
sanguinário do planeta - o israelense -, e o Fatah, que é o inimigo na 
própria trincheira

Diante da crise interminável na Palestina, existem 
organizações, inclusive que se dizem de esquerda, que 
defendem a existência mútua do Estado de Israel e de um 
Estado palestino. Isso é um erro grave. Em primeiro lugar, 
por que entendemos que Israel é um estado ilegítimo, 
organizado a mando do imperialismo para tomar conta de 
uma região fundamental em se tratando das riquezas que 
possui, como o petróleo. Para defender os interesses das 
grandes potências na região, Israel é a fonte de guerras, 
assassinatos, destruição e instabilidade permanente, 
incluindo a posse de armas atômicas.

Além disso, a existência de Israel é responsável pela 
expulsão de milhões de palestinos, impedimento de que 

outros milhões de refugiados possam voltar à sua terra, e 
pela ocupação e roubo de áreas, recursos naturais e bens 
de todos os países e povos da região. Israel é a fonte das 
maiores atrocidades humanitárias e sociais da atualidade. 

Pela própria natureza racista, teocrática e terrorista de 
Israel, verifica-se a impossibilidade da existência de dois 
Estados na região, pois a sobrevivência de um depende da 
aniquilação do outro. Para que o povo palestino retome o 
que historicamente é seu, incluindo território e condições 
mínimas de vida, só lutando pelo fim do Estado de Israel. 
Que o massacre mais recente do sionismo seja respondido 
com ainda mais luta e resistência!

Fim dos conflitos e paz, 
só com o fim do Estado de Israel 
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Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, sala 41
Bairro Centro 
São Leopoldo - Av. Dr. Paulo Uebel, º 698 

Porto Alegre-RS: (51) 81310184 / 92232187

Restinga- POA-RS : (51) 91611754

Alvorada- RS: (51) 92560635

Viamão - RS: (51) 92460043

Gravataí - RS: (51) 93011531

Passo Fundo - RS: (54) 99617450

Rio de Janeiro - RJ: (21) 97887499 / 75514667

São Paulo - SP: (11) 37151557

Natal - RN: (84) 94187746

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro
Sede Rio de Janeiro - Rua do Riachuelo, 333 sala 1118 
Bairro Centro, Rio de Janeiro – RJ 

Rio Grande do Norte
Natal - Rua Valter Fernandes, n 1904
Bairro Capim Macio, Natal - Rio Grande do Norte 

Acho melhor a 

gente recolher as 

credenciais deles 

e só deixar eles 

olharem bem de 

longe...

Em nome da « democracia 

operária», pedimos que calem 

seus observadores, afinal o 

tempo é curto.

Debates no Conclat
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Lula e o PT determinam novo Estatuto da Igualdade Racial
O que era ruim ficou pior

Estatuto da Igualdade: para manter tudo igual na sociedade racista

Em 2007, o governo Lula foi obrigado a conceder uma das mais 
importantes reivindicações do movimento negro: as cotas nas 
universidades públicas. Após um amplo debate na sociedade, e mais ainda 
dentro do meio acadêmico, a maior parte das universidades federais aderiu 
às cotas, tanto de raças, quanto as sociais. 

O governo só concedeu essas medidas por serem reivindicações 
dos movimentos de negros e negras, que durante muitos anos foram objeto 
de muita luta. A maioria destes grupos apoiou a candidatura de Lula e 
acompanhou toda sua trajetória, depositando suas esperanças nesse 
governo. Para manter o controle sobre a comunidade negra, e para evitar 

O Estatuto da Igualdade Racial, tão reivindicado pelos setores de 
luta do movimento negro, foi completamente deturpado e passou de um 
instrumento que garantia alguns limitados benefícios para esse setor 
oprimido e marginalizado para não garantir mais nada. As poucas coisas 
que garantia não existem mais, como as cotas raciais!

No projeto de estatuto apresentado pelo senador Paulo Paim (PT-
RS), a obrigatoriedade de cotas nas universidades foi substituída por textos 
que deixam na mão da “boa vontade do governo” a possibilidade de algum 
direito, dizendo se devem buscar ações no sentido de inserir os negros nas 
universidades. Mais vago impossível... Acabaram-se também as garantias 
de cotas em comerciais e programas de tevê e filmes. 

Poderemos ver pela TV, novamente, 
um Brasil muito mais parecido com uma 
população europeia do que nossa 
população real. O projeto também orienta os 
partidos a terem 10% de negros, mas na 
versão inicial esse número era de 30%. 

As mudanças no estatuto são 
mescladas com retrocessos e medidas que 
não propõem nada de concreto. As 
ra r íss imas med idas  cons ideradas  
“progressivas” são medidas secundárias, 
como a institucionalização da capoeira como 
esporte, com a garantia de verbas públicas 
para a prática. Mas o governo destinará 

Lula trata com descaso a luta contra a escravidão
Outra questão fundamental sobre o estatuto racial é a parte que toca 

nas questões em defesa das comunidades quilombolas, onde mais uma vez 
nenhuma medida concreta é adotada. 

As terras remanescentes de quilombos são consideradas invasões 
pelo Estado, mesmo tendo pessoas que há várias gerações vivem na 

região. Tanto os quilombos rurais, 
quanto os urbanos, em sua grande 
maioria, até hoje continuam sem títulos 
de propriedade para aqueles que vivem 
neles, ficando estas populações à 
mercê de serem expulsas de suas terras 
a qualquer momento. É o mesmo 
tratamento racista e de humilhação 
contra os negros, que seguem vistos 
como se não pudessem ter direito a ser 
donos de suas casas. 

Essas regiões não têm suas 
escrituras passadas para seus 
m o r a d o r e s  p o r  q u e s t i o n a r e m  

diretamente o interesse dos latifundiários, já que grande parte dos 
quilombos se localiza em áreas altamente produtivas, atentando 
diretamente contra o agronegócio, tão defendido por Lula.

A titulação para o movimento negro é uma das reivindicações de 
maior peso, até mesmo pelo reconhecimento pelo Estado burguês de sua 

cultura e sua história, já que todos os quilombos são locais históricos, 
representando a resistência de um setor da população. Mas os movimentos 
têm garantido cada vez menos titulações. Segundo informativo do próprio 
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), a meta de 
titulações para o ano de 2009 eram de 11 comunidades quilombolas, o que 
já é um número inexpressivo, e que nem mesmo essa baixa meta foi 
alcançada, se concretizando somente duas áreas a terem titulação, ambas 
no Rio Grande do Sul.

Lula também abandonou a reivindicação de reparação e 
indenização aos negros, por centenas de anos vítimas da escravidão, de 
estupros, seqüestros, torturas e assassinatos.

O governo Lula, comparado com o desempenho do neoliberal FHC, 
chega ao ridículo de perder em vários quesitos, para um governo que já 
tinha sido desastroso. Segundo informações do Correio Brasiliense, 
divulgada em janeiro deste ano, as titulações de Lula contemplaram 4217 
famílias de quilombolas em 7 anos de governo, enquanto que as titulações 
de Fernando Henrique, com o mesmo tempo, atingiram 6.853 famílias de 
quilombolas. 

Isso não é nada de positivo para o PSDB de FHC, que sempre 
defendeu a elite branca e os usineiros que massacravam os negros. É, sim, 
o reflexo de um governo Lula que imitou FHC em seus piores exemplos, 
chegando a chamar os usineiros de “heróis”.

uma pressão da base que passasse 
por cima da corrupção de seus 
líderes, o PT foi obrigado a “dar” 
essas medidas para não perder o 
apoio desse setor da sociedade. 

M a s  L u l a ,  c o m  a  
descaracterização total do Estatuto 
Racial demonstra que tipo de política 
defende e de que lado no conflito 
racial ele está.

valores ridículos e que sequer mudarão o estado de abandono desse 
esporte tão rico culturalmente. 

Assim, no que é secundário, os “avanços” são quase insignificantes. 
E nas questões que realmente são fundamentais para a mudança da 
realidade negra ou não se conquistou nada ou se perdeu. Foi o caso quanto 
ao reconhecimento de atendimento especial no SUS, no que se refere a 
doenças que incidem mais sobre a raça negra, como a anemia falciforme. O 
que, mesmo sem estatuto, já era parcialmente reconhecido, agora foi 
abolido do código. 

Sobre a violência policial, que é uma das principais causas de morte 
da juventude negra, nenhuma medida concreta foi adotada. Sobre o 

principal problema da raça negra: o de 
continuarem tendo os piores empregos, e 
as piores remunerações entre todos os 
trabalhadores, e a mulher negra entre 
todos, sendo a mais explorada e 
pauperizada, também absolutamente 
nada. 

O que é espantoso é que o PT ainda 
que i ra  usar  esse pro je to  como 
comemoração ao dia da consciência 
negra deste ano, com Lula assinando o 
projeto dia 20 de novembro. Mais uma 
jogada de marketing de Lula, sem que haja 
motivo algum para comemorar. 

Por um movimento negro que lute para derrotar Lula, os patrões e o capitalismo
Os negros e negras devem lutar por suas 

reivindicações com toda sua força, para recuperar o 
que foi perdido com esse novo ataque do governo, e 
conquistar novas medidas. Esse movimento, que 
unifique todos os trabalhadores, deve romper com o 
governismo atual, em que lideranças deixaram as 
manifestações para virarem funcionários do 
governo Lula.

Não basta unificar todos os negros, 
independente de classes sociais; porque, mesmo 
que a raça una todos os negros e negras contra o 
racismo, o negro burguês - ou aliado da burguesia - 

como o próprio relator do Estatuto da Igualdade 
Racial, Paulo Paim, a classe social faz com que seja 
impossível ter um movimento conjunto com esses 
indivíduos. 
Para os negros conquistarem suas reivindicações, 

devem organizar seus movimentos sendo 
independentes do governo Lula e construindo lutas 
para derrotá-lo, ou a seu sucessor, seja quem for. É 
preciso fortalecer a luta de nossa classe, através da 
unidade dos trabalhadores explorados, derrotando a 
burguesia e o capitalismo, já que, como Malcolm X 
dizia: “não há capitalismo sem racismo”. 



edição nº30Página 4 Correio dos Trabalhadores 

Páginas Centrais

Por uma Frente Classista e Socialista 
As eleições presidenciais e de demais cargos eletivos de 2010 vai 

colocar em questão o balanço do governo Lula, a primeira experiência 
clássica de Frente Popular, um governo que é visto como dos trabalhadores, 
mas é dos empresários, banqueiros e patrões em geral. Este tipo de 
governo se tornou um fenômeno na última década, assumindo a maioria dos 
governos na América Latina. 

E, no Brasil, ao que tudo indica, após ser eleito e reeleito com 
votações consagradoras, Lula vai terminar seus 8 anos de mandato com 

uma aprovação bastante alta e com excelentes 
chances de eleger sua sucessora, Dilma Roussef. 

Ao mesmo tempo em que as estatísticas 
aparentes são imensamente positivas, a 
experiência do primeiro presidente operário e do 
PT como expressão de mudança, fracassaram. 
Já em seu 1 ano de governo, Lula ganha o repúdio 
de aposentados e servidores públicos, ao levar 
adiante sua reforma da Previdência que é uma 
reedição dos planos de FHC. O resultado foi a 
ruptura do partido, que levou ao surgimento do 
PSOL, e ao racha com CUT e UNE.

Após o mensalão de 2005, corrupção 
generalizada, alianças com os setores mais 

espúrios da política brasileira, e um governo que garantiu os maiores lucros 
da História aos banqueiros e empresários, além de privatizar empresas 
públicas, atacar trabalhadores e acelerar a destruição ambiental; o encanto 

do PT acabou. O partido, além de tudo, se tornou o responsável pela 
ocupação do Haiti, a serviço dos EUA de Bush; da mesma maneira que a 
vida de mulheres, negros e homossexuais não melhorou nada nestes 8 
anos.

Hoje, a frustração com esta experiência se manifesta na 
desilusão com o voto, que 
desde 2004 vem, ano após 
ano, tendo mais brancos, nulos 
e abstenções. Junto com a 
decepção com o PT, que era 
visto como uma chance de 
mudar completamente a 
realidade, a democracia 
burguesa ficou amplamente 
desacreditada. 

O PT é visto 
como mais um, como mais do 
mesmo, a inda que uns 
prefiram ele aos demais como 
um mal menor, enquanto outros o detestam ainda mais que aos demais. 

Independentemente da eleição de Dilma ou de Serra, o 
resultado será o mesmo em termos de arrocho, corrupção e submissão aos 
interesses imperialistas. A diferença é que cada vez mais pessoas 
entendem dessa mesma forma. Se vota no “menos pior”, mas se entende 
que, no fundo, todo político é ladrão, e que eles são todos iguais. 

Eles são todos iguais. Contra Dilma, Serra e etc.! 

O PV, cortejado durante meses pelo PSOL, apesar de já ter como filiado 
Sarney Filho; de ser braço direito, literalmente, do PSDB no RJ, numa aliança que 
inclui até o DEM; e de ser um partido burguês, ou seja, patronal; mostrou ainda mais 
a sua verdadeira cara. Com a definição do cargo de vice-presidente ficando com 

Guilherme Leal, presidente da Natura, e das 
declarações de Marina Silva, que nem é oposição ao 
PT, nem ao PSDB, ficou claro que o PV é farinha do 
mesmo saco na política brasileira.

Mas não é por acaso que o PSOL durante tanto 
tempo esteve a reboque do PV, tanto sua ala 
“esquerda” como sua ala “direita”. Como um todo, a 
direção do PSOL festejou a coligação com este 
partido em 2008 e admitia, com maiores ou menores 
condições, esta repetição em 2010, até que o PV é 
quem rompeu as relações.

Na verdade, o PSOL desde seu início é um partido 
de sustentação do capitalismo, tentando ser o que o PT foi: um partido eleitoral de 

esquerda, que promete respeitar as leis e instituições burguesas, e cujo conteúdo 
significa a manutenção da exploração tal e qual existe hoje, apenas com a 
promessa utópica de “moralizar” a atuação parlamentar e combater a corrupção 
dentro do capitalismo. 

A candidatura de Plínio de Arruda Sampaio, ainda que tenha sido produto 
de uma grande disputa interna, não é capaz de romper com o programa geral do 
PSOL, de desenvolvimento nacional burguês e colaboração de classes, e por isso, 
não apenas não é uma candidatura dos trabalhadores, como é reacionária e 
representa mais uma versão das propostas de ilusão dos trabalhadores e de 
canalizar a indignação popular para dentro do próprio sistema. 

O PCB, por sua vez, é uma paródia do PSOL, com essencialmente sua 
mesma proposta política, combinada com um propagandismo socialista deslocado 
da prática na luta de classes. Enquanto o PCB compõe chapas com as burocracias 
sindicais, esteve no governo Lula, inclusive com cargos, e também representa um 
projeto reformista para o Brasil, seus candidatos costumam fazer grandes discursos 
defendendo o socialismo e até a revolução. O que não passam de frases rituais 
vazias, pois nada disso é parte da política cotidiana do PCB. 

Em 1998, a candidatura do PSTU era a expressão do que havia de mais 
combativo no país, debatendo os conflitos no campo, o que era expresso com um 
vice camponês, Galvão, que fazia desta candidatura a única que defendia o 
programa dos sem-terra, então recentemente massacrados em Eldorado dos 
Carajás. O debate da dívida externa, da falência do capitalismo e dos efeitos do 
neoliberalismo sobre o emprego; as privatizações e os ataques aos direitos 
trabalhistas e dos aposentados também foram as marcas daquela campanha. 

O slogan era o “Contra burguês, vote 16”, que sintetizava um conteúdo de 
denúncia do regime e compreensão de que a participação nas eleições deve servir 
para aumentar o nível de consciência dos trabalhadores, agitando as respostas 
para seus problemas mais imediatos, mas também históricos, combinando isso 
com a propaganda sobre o socialismo e a revolução, a começar pela explicação de 
quem é a burguesia, etc., o que foi feito exemplarmente nesta eleição.

Isso tudo num momento em que FHC ainda estava prestigiado no fim de 
seu primeiro mandato, com grande aprovação, e na qual sairia reeleito com grande 
facilidade.

No final, Zé Maria obteve cerca de 200 votos, ou 0,2% do total. 
Para uma visão eleitoreira, foi uma derrota eleitoral, pois ninguém foi eleito 

(incluindo Lindberg Farias-RJ, que até então era deputado federal e não se 
reelegeu). Para os militantes do PSTU e ativistas socialistas, porém, foi uma grande 
vitória política, com centenas de captações, visibilidade política dos revolucionários 
e agitação de um programa de ruptura e socialista. 

Em 2002, novamente o PSTU soube remar contra a maré, lançando outra 
vez Zé Maria, com uma campanha cujo eixo foi a denúncia do imperialismo e do 
papel dos Estados Unidos, então engajados na criação da Área de Livre Comércio 
das Américas (ALCA). O espaço na TV, os panfletos, cartazes e militância foram 

usados para denunciar e explicar as consequências da recolonização em curso no 
país e no continente e a necessidade de uma ruptura geral com tudo isso. 

No auge da ilusão no PT e em Lula, que levou à sua primeira eleição, o 
PSTU bateu no PT como “principal pilar do regime” e fez de sua candidatura a 
s í n t e s e  d o  p r o g r a m a  
revolucionário, mais uma vez 
preocupando-se com o debate 
programático, a denúncia de 
todas as alternativas burguesas e 
a defesa da revolução socialista. 
O slogan dessa vez era “Eles são 
todos iguais” e foi parte de uma 
crítica implacável ao próprio 
processo eleitoral e à falsa 
democracia em que vivemos, que 
na verdade é uma “democracia 
dos ricos”, como se dizia em 2002.

De novo, foram cerca de 
400 mil votos, ou ínfimos 0,4%, e 
nenhum deputado eleito; nem federal, nem estadual, apesar das expectativas 
eleitorais que havia. Mais uma vez, um prato cheio para os oportunistas verem só 
defeitos na candidatura. 

Mas os militantes e ativistas novamente puderam se orgulhar. Mais do que 
agradar aos socialistas, porém, estas candidaturas de Zé Maria, em 98 e 2002 
dialogaram com o conjunto da população. E, dezenas de vezes superiores à 
votação obtida, foi o resultado político de conscientização que se fez.

Marina (PV), Plínio (PSOL) e Ivan Pinheiro (PCB) são candidaturas do regime 

Zé Maria de 98 e 2002: a prova de que é possível uma candidatura revolucionária 
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Entretanto, com o surgimento do PSOL em 2004, por um lado, e o 
surgimento da Conlutas no mesmo ano, por outro, o PSTU mudou 
completamente sua política. 

O primeiro fato acelerou a pressão interna e externa de “não deixar o 
bonde passar”, pois se assistia, depois de anos de espera pela crise do PT, 
que levaria a um crescimento do partido, não apenas à frustração desse 
crescimento do PSTU, como a seu esvaziamento e crescimento do PSOL. A 
pressão oportunista de não perder este processo e se ligar ao “fenômeno” 
de Heloísa Helena e seus pares, resultou num recuo do PSTU, que das 
denúncias a esse partido passa a atuar quase como um apêndice seu.

O segundo fato, embora positivo, de estar à frente da fundação de 
uma nova central, combativa e de luta, se combinou com o surgimento do 
PSOL e acabou, contraditoriamente, levando a que o PSTU ficasse ainda 

mais determinado a ter que unir-se 
aos demais setores, custe o que 
custasse, para “não se isolar”. A 
preservação da Conlutas, que ele 
dirigia, passou a ser pretexto de toda 
e qualquer omissão diante das 
traições do PSOL, além de justificar o 
rebaixamento do programa, a 
formação de chapas sindicais com 
pelegos, etc.

O resultado mais nefasto e 
reacionário desta política foi a 

chamada Frente de Esquerda em 2006, que teve Heloísa Helena como 
candidata a presidente. Apesar do mensalão do PT ainda estar na memória 
da população, e de se estar diante de uma das eleições mais frias da 
História, que foi reflexo do extremo desgaste do regime democrático 
burguês e desilusão com as eleições, Heloísa foi a maior defensora das 
instituições capitalistas na eleição.

A Frente se apresentou como uma saída para moralizar o 
capitalismo, fazendo o discurso de combater a corrupção com “bons 
políticos” e “respeito à Constituição”, jogando fora qualquer vestígio de 
política classista, que entende que o problema básico do capitalismo é a 
exploração decorrente do fato de que poucos indivíduos e empresas são 
donos de toda a riqueza, inclusive da do Estado (que desviam), e que é esta 

Diante dessas lições e da situação política que vivemos, a única 
alternativa para os trabalhadores, no terreno secundário de lutas, que 
significam as eleições, é a formação de uma Frente Classista e Socialista 
contra o capitalismo, a farsa das eleições e todos os candidatos que, de uma 
forma ou outra, são manifestações da defesa do capitalismo.

O Movimento Revolucionário, portanto, defende que sejam lançadas 
candidaturas revolucionárias, que defendam os interesses dos 
trabalhadores. No programa dessas candidaturas deve estar a redução da 
jornada de trabalho, o não pagamento das dívidas públicas, a reestatização 
das empresas privatizadas e estatização do sistema financeiro e empresas 
estratégicas, sempre sem indenização. 

Também defendemos a licença maternidade de 6 meses obrigatória, 
para todas as mulheres, o direito ao aborto, a criminalização da homofobia e 
a adoção de cotas para negros, nas universidades, empresas e concursos 
públicos. Também é imprescindível defender a reforma urbana e agrária 
radicais, sob controle dos trabalhadores, e o confisco de bens e prisão dos 
desmatadores e empresas que destroem o meio-ambiente. 

Estas pautas devem ser pontos de apoio e de agitação contra o 
conjunto do capitalismo, e suas instituições, como a Justiça, as Forças 
Armadas, a polícia e o Congresso. 

As candidaturas revolucionárias que defendemos devem utilizar o 
espaço das eleições para, na verdade, denunciar as próprias eleições, 
como um jogo de cartas marcadas, em que só os ricos podem ganhar. 
Assim, devem servir como ponto de apoio secundário à construção da 
revolução socialista.
Considerando que o Movimento Revolucionário não tem legenda para 
poder lançar candidatos nas eleições, como parte da falta de democracia 
em que vivemos, onde só corruptos e grandes organizações conseguem 
registro no TSE, o único partido que, apesar de tudo, pode expressar o 
programa necessário aos trabalhadores é o PSTU, através de seu 
candidato, Zé Maria.

Nós saudamos que, depois de 2 eleições em que esteve submisso 

Aprender com os erros e fazer o oposto da Frente Popular de 2006 

É preciso um programa revolucionário 

classe quem faz as leis e comanda o Congresso, a Justiça, etc.
Heloísa Helena, candidata do PSTU, do PSOL e do PCB, foi inimiga 

da reforma agrária, ao defender que não se mexesse no latifúndio 
“produtivo”; foi inimiga das reivindicações dos trabalhadores bolivianos para 
nacionalizar a Petrobrás; e foi inimiga das mulheres e homossexuais, sendo 
contra o direito ao aborto e sendo a candidata mais conservadora da 
campanha.

A Frente de 2006 não teve nada de classista, muito menos de 
socialista. E, como tudo na política tem 
um caráter de classe, ao não ter sido nem 
v a g a m e n t e  u m a  f r e n t e  d o s  
trabalhadores, constata-se que ela foi 
uma frente burguesa, mesmo que 
formada por partidos operários. O nome 
disso é uma Frente Popular.

Seu programa de “capitalismo 
ético e humanitário” e seu projeto 
nacional-desenvolv iment ista são 
políticas da patronal “de esquerda” como 
o trabalhismo e tantos outros setores 
burgueses radicais ou nacionalistas. Foi 
dessa frente traidora que o PSTU não 
apenas fez parte organicamente, como 
foi o principal impulsionador. 

Resultado: outra vez, não elegeu 
ninguém; viu o PSOL e Heloísa fracassarem em suas pretensões eleitorais 
e ainda saiu sem ter aparecido na campanha, na qual nem fizeram debate 
algum. Sumiram sob a sombra oportunista do PSOL. Quer dizer, se 
abandonou o programa para obter votos e eles não vieram.

Este desastre protagonizado pelo PSTU não foi apenas um grande 
tiro no pé dele mesmo, mas um crime contra a classe trabalhadora, que ficou 
abandonada e sem uma candidatura sequer que defendesse seus 
interesses. 

Após as mudanças programáticas, teóricas e de método do PSTU, 
este partido claramente abandona sua concepção revolucionária e passa a 
uma política vacilante de sustentação de “esquerda” do reformismo do 
PSOL. 

ao PSOL e sua política traidora, o PSTU volte a ter candidatura própria às 
eleições. Mas entendemos que isso só será realmente um passo importante 
para a classe trabalhadora se tiver como produto uma candidatura com um 
programa revolucionário, que seja oposta a dos demais candidatos, 
inclusive os do PSOL e PCB. E que sejam garantidos a democracia e o 
espaço para os lutadores e organizações que se somarem a esta 
candidatura, que não pode ser 
apenas do PSTU.

Para isso, reivindicamos que 
existam comitês de campanha 
abertos, que definam o calendário e a 
política dos candidatos, da mesma 
forma que o espaço na TV, nos 
panfletos e agitações deve ser 
garantido a todos os setores.

O PSTU tem a oportunidade 
de retomar um caminho, ao menos, 
de classismo e democracia no 
processo eleitoral, e para isso terá de 
decidir se quer uma frente com os 
demais ativistas ou se levará adiante 
uma campanha apenas sua, 
controlada e hegemonizada por si mesmo. 

A classe trabalhadora precisa de mais greves, protestos e 
ocupações, como parte da construção de uma grande mobilização nacional 
revolucionária, que conquiste emprego, salário, saúde, moradia e melhores 
condições de vida. 

As eleições são secundárias neste processo de luta social, mas 
podem ser uma importante oportunidade de reforçar estas lutas e a unidade 
dos lutadores. E é com este objetivo que nosso partido militará para que a 
candidatura de Zé Maria possa assumir este papel. 

Hoje em dia, após 8 anos de experiência com a Frente Popular, de Lula e do 
PT, ninguém é capaz de negar que há muito mais espaço para uma candidatura e 
programa revolucionários. Independentemente da opinião que se tenha da 
popularidade de Lula ou dos prognósticos de vitória de Dilma ou Serra, os 
trabalhadores, mais do que nunca, não apenas precisam, como podem 
compreender e apoiar as bandeiras de ruptura e revolucionárias, que em 98 e 2002 

não eram tão amplas, apesar de necessárias. 
Hoje, o grau de consciência, a experiência e a luta dos trabalhadores fazem 

com que estejamos com uma conjuntura à esquerda destes outros processos e, 
portanto, é preciso ser ainda mais radical no combate ao capitalismo, seus 
governos, regime e processo eleitoral, e em defesa do socialismo e da revolução.



edição nº30Página 6

Vazamento de petróleo no Golfo do México
Uma tragédia com perdas incalculáveis ao meio-ambiente

O vazamento de petróleo na plataforma Deepwater Horizon da 
empresa British Petroleum (BP) no Golfo do México, próximo à região 
da costa do sul dos EUA, já dura 2 meses, e vem devastando o meio-
ambiente da região. São milhares de espécies de fauna e flora que 
estão sendo extintas pela mancha negra de petróleo que atingiu 14 
vezes mais do que esperavam técnicos e cientistas que estudam o 
desastre. 

A mancha negra de petróleo que se alastra pelo oceano 
já é considerada o maior desastre da história dos EUA. Seus danos 
são incalculáveis, e o que é pior nessa situação são as medidas que a 
empresa BP, responsável pelo vazamento, vem tomando, 
completamente insuficientes para conter o problema. 

A BP, por sua medidas de irresponsabilidade em investir 
menos que o necessário no processo de retirada de petróleo do 

oceano, e por tentar economizar explorando ao máximo seu 
orçamento, acabou criando novos problemas, como um acidente na 
recuperação do petróleo que flui dos restos da plataforma Deepwater 
Horizon. 

O robô submarino que estava sendo utilizado nos 
trabalhos colidiu contra a tampa funil que recolhia parte do petróleo 
que vaza do poço. Agora são milhares de galões de petróleo que 
escapam livremente para as águas. A colocação desse equipamento 
permitia recolher cerca de 2 milhões 649 mil 710 litros de petróleo em 
24 horas, que neste momento voltam a vazar pelo oceano 
aumentando ainda mais o desastre. 

As previsões são de que o problema vai ser arrastado 
ate o mês de agosto, quando ficarão prontos os 2 novos poços de 
petróleo que estão sendo perfurados para tentar desviar o vazamento 
da plataforma de Deepwater Horizon. 

Um desastre que podia ser evitado
Uma ação criminosa da British Petroleum (BP)

Os donos da BP e Obama são cúmplices 

O mais revoltante é que a BP havia sido alertada 
da falha técnica na plataforma petrolífera semanas 
antes da explosão. De acordo com o funcionário que 
identificou a falha, a BP ignorou os seus avisos e não 
reparou o material defeituoso do equipamento de 

s e g u r a n ç a  d a  
p la ta forma,  cu ja  
f unção  é  ev i t a r  
explosões.

Simples
mente a peça foi 
substituída por uma 
o u t r a  q u e  s e  
pensava poder servir 
para o mesmo fim, 
mas que no fim não 

solucionou o problema. Tyrone Benton, funcionário da 

Os ricos empresários da BP estão somente preocupados com 
seus lucros financeiros, esquematizando de que forma podem ganhar 
mais dinheiro para repor o que estão perdendo para conter o 
vazamento de petróleo e para não quebrar a empresa.

Um exemplo da pouca preocupação dos ricos 
empresários da empresa com o 
desastre é que, em plena tragédia, o 
patrão da BP, Tony Hayward assistia 
na Grã-Bretanha a uma corrida de 
iates. Uma postura cínica e indiferente 
muito comum no Brasil, por exemplo, 
onde os corruptos e criminosos estão 
acostumados à impunidade, mas 
a l t a m e n t e  r e p u d i a d a  
internacionalmente. 

Um trabalhador da Grã-
Bretanha comenta: “Ele voltou à sua vida normal. Parece que os 
grande executivos do nosso governo e os grandes executivos da BP 
dizem 'vamos preocupar-nos com as coisa mais tarde'. Mas nós 
precisamos que eles reajam agora.”

Mas a BP não é a única responsável pela não solução 
do vazamento. O presidente dos EUA, Barack Obama, somente 

BP que identificou o problema, deu uma entrevista à 
uma rede de TV americana denunciando a situação. 

Benton explica na entrevista que a reparação 
daquela peça iria obrigar a uma paralisação na 
atividade, fato que iria 
fazer a empresa deixar 
de lucrar cerca de 500 
mil dólares por dia. 
Com esta declaração 
do funcionár io da 
empresa. fica fácil de 
concluirmos que a BP, 
pensando em não 
de ixa r  de  ganhar  
d i n h e i r o ,  a c a b o u  
agindo de forma criminosa e provocando a explosão na 
plataforma.

agora, depois de tanto tempo, por pressão popular, resolve tomar 
alguma atitude para tentar diminuir o impacto ambiental do incidente e 
indenizar as famílias dos trabalhadores que morreram na explosão da 
plataforma. 

Obama se tornou cúmplice dos donos da BP, pela 
negligência com que vem sendo tratado este desastre. Fica claro que, 
assim como o ex-presidente George W. Bush ficou marcado pela 
omissão e mentiras diante do desastre provocado em Louisiana pelo 
furacão Katrina, agora Obama vem tendo as mesmas atitudes do seu 
antecessor. 

Ele pode 
estar parecendo mais 
i n t e r e s s a d o  e  
p reocupado ,  mas ,  
efetivamente, nada fez 
de prático e tem sido 
om isso  d ian te  do  
desrespeito da BP, o 
que prova que seu 
governo é mais do 
mesmo.

 

O desastre que está acontecendo no Golfo do México deixa 
claro que o capitalismo não consegue conviver com a natureza e 
com a saúde do homem, pois isso vai contra sua estrutura 
econômica, que é baseada apenas no lucro. Para manter suas 
riquezas, as empresas colocam tudo a perder, mesmo sob risco de 
morte para os trabalhadores. 

Tanto faz ser um país pobre e subdesenvolvido, como são 
os casos das papeleiras (indústrias poluidoras de celulose) na 
América do Sul, ou as petroleiras no país mais rico do mundo.

Para que possamos evitar novos desastres ambientais e 
reparar os danos no Golfo do México é preciso expropriar sem 
indenização a BP e as demais empresas de petróleo, bem como as 
mineradoras e outros grupos que possam colocar em perigo a vida 
e a natureza. 

Só o Estado, através de empresas públicas e controladas 
pelos trabalhadores, pode e deve ser responsável por atuar em 
áreas tão sensíveis e estratégicas como essas.

Os donos da BP e Obama são cúmplices 
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Fusão entre Conlutas e Intersindical: 
derrota garantida por falta de discussão programática

O Congresso da Classe Trabalhadora (CONCLAT), realizado nos dias 5 e 6 de 
junho, na cidade de Santos – SP, terminou com um resultado que ninguém esperava: não 
houve unificação entre as duas principais entidades que convocaram e construíram o projeto 
de unificação: Conlutas e Intersindical; e até mesmo dentro da Conlutas houve baixas, como 

a saída em peso da bancada da “Unidos para Lutar”, formada por CST/PSOL, FOS, etc..
O congresso reuniu mais de 3 mil delegados, o que ainda assim é muitíssimo pouco 

perto das projeções, e menos até mesmo que o congresso apenas da Conlutas de 2006. Mas 
o mais deprimente é que este congresso de unificação acabou com cerca de 500 pessoas em 
seu final melancólico, em uma derrota categórica da direção desse processo de unificação.

Congresso da Conlutas: uma prévia do que estaria por vir.
O congresso da Conlutas, previsto para 3 dias, acabou diminuído burocraticamente 

para a metade disso, suspendendo exatamente os pontos sobre “burocratização” e “trabalho 
de base”. Não por acaso... Mas nem sequer esta redução para 1 dia e meio foi cumprida, 
tendo sido realizado, efetivamente, apenas a partir das 11h da manhã da 6ª-feira, 4 de junho. 
Após muita festa e saudações, o debate se resumiu a uma única rodada de grupos de 
discussão, ainda assim atropelados, sem tempo e (pasmem!) sem que os observadores 
pudessem falar.

Este caso é emblemático de que a Conlutas realmente mudou. Não é uma opinião e 
sim um fato, quando se constata que a mesma Conlutas, no embrião de sua criação em 2004, 
e depois em 2006 e 2008 permitiu que os observadores falassem. Aí, se concretizava um giro 
político e metodológico que há alguns anos já definia a direção da Conlutas (claramente o 
PSTU).

Antes disso tudo, a direção da Conlutas já havia aberto mão de que se debatesse a 
política que deveria orientar as lutas contra o governo e os ataques da patronal. Em troca, 

priorizou um debate superficial e apenas de autopromoção, ao aplaudir a si mesma e a um 
processo sem que o conteúdo dele nunca tenha sido debatido. No Congresso esvaziado e 
despolitizado que propôs e levou adiante, a direção da Conlutas/PSTU só fez aprofundar 
esta prática.
O debate mal existiu, e a democracia nem apareceu. Além de confinar o debate a grupos com 
tempo minúsculo e com a exigência de que as propostas, para irem ao plenário final, teriam 
que ter 10% dos votos de algum grupo, o PSTU fraudou seu próprio regimento restritivo.Os 
grupos definiram uma série de propostas, por maioria, minoria e até consenso, e nada foi ao 
plenário, nem para votação, nem sequer para defesa. A justificativa para tudo era sempre a 
“falta de tempo”,

O argumento do tempo, tão usado contra toda a esquerda pela direita pelega e 
autoritária, não se sustentava à medida que os que o usavam eram os mesmos que tinham 
proposto a redução do congresso e gasto uma imensidade do “tempo” com infinitas 
saudações e vivas ao congresso, impedindo que se desse, na prática, este mesmo 
congresso.

Um circo armado para uma fusão de cúpula
A direção da Conlutas em acordo com os outros grupos que dirigiram o congresso 

de fundação da nova central aplicaram a mesma fórmula que a direção da Conlutas havia 
aplicado. Então no Conclat, não se discutiu nem se votou UMA ÚNICA resolução de 
programa, ou bandeira de luta. Nos dois dias de encontro, se discutiram apenas duas coisas: 
1) Se entravam estudantes na direção da Nova Central ou não; 2) O nome da nova entidade. 
Marginalmente, alguns grupos forçavam o debate eleitoreiro ou algum outro tema também 
externo ao programa da entidade a ser formada, como a polêmica “de princípios”, sobre se a 
coordenação deveria reunir-se a cada 2 ou 3 meses.
Enquanto isso, temas como a luta contra a ocupação ao Haiti; a defesa dos palestinos e 
contra Israel; um programa de solidariedade ativa e ações comuns pela vitória dos 
trabalhadores gregos e europeus contra os ajustes neoliberais;a determinação de que se 
retomasse uma campanha massiva de desfiliação da CUT e formação de chapas anti-
governo e anti-governistas; a luta contra os governos de Frente Popular: nada disso existia 
no Congresso.

Nós, do Movimento Revolucionário, militantes como os representantes do sindicato 
de bancários do RN, e tantos outros socialistas de base que assinamos a tese “Por uma 

Central de luta, antigovernista, de base e socialista” fizemos justamente o oposto, 
apresentando estas questões, tentando politizar o debate e armar a nova central para que 
pudesse imediatamente se preparar para o enfrentamento ao governo e à patronal. 
Infelizmente, este debate não teve qualquer espaço no Congresso, e, ao estes pontos serem 
aprovados pelos grupos para irem ao plenário, foram sumariamente suprimidos, como já 
ocorrera no congresso da Conlutas.
No fim das contas, nem mesmo os delegados puderam falar no congresso nem resolver 
nada, pois em dois dias de encontro, apenas durante duas horas se realizaram grupos de 
discussões, somente para “cumprir tabela”, pois iniciaram esvaziados e alguns quase 
terminaram em pancadaria dado o grau de falta de democracia existente.
Para piorar, todas as resoluções aprovadas nos grupos com mais de 10% dos votos não 
foram levadas para a plenária final, o que de novo foi um replay do que a Conlutas havia feito 
um dia antes em seu próprio congresso. Ou seja, se discutiu e votou apenas o que a 
coordenação quis e julgou mais importante: a entrada ou não de estudantes e o nome da 
central.

Sem assinar programa nenhum, correntes rompem 
por diferenças com o nome da nova central

Uma derrota garantida pelo direção da Conlutas e da Intersindical, 
mas trabalhadores demonstram animo para lutar

No final de um congresso sem discussão e resolução 
nenhuma, a polêmica sobre o nome da nova entidade polarizou o 
plenário. A proposta de nome feita pelo PSTU, e defendida somente 
por ele e seus grupos satélites, que assinaram sua tese desde o 
início era “CONLUTAS-INTERSINDICAL”, ao qual agregaram o 
complemento de “CENTRAL SINDICAL E POPULAR”. Um nome 
rejeitado pela imensa maioria das forças políticas presentes, de 
dentro e de fora da Conlutas, inclusive pela própria Intersindical, que 
defendia junto com as demais um nome novo, sem referencia às 
centrais que estariam se dissolvendo na fusão.

Mesmo assim, o PSTU, depois de abrir mão de todo 
programa da Conlutas para unificar com um programa mais 
rebaixado da Intersindical, que não enfrenta o governo de conjunto, 
defende a Frente Popular do Hugo Chávez, trai greves e faz acordos 
oportunistas com os pelegos, bateu pé e não abriu mão do nome.

Dessa forma a Intersindical, Unidos para Lutar e MAS, 
como maiores correntes, romperam com o congresso e se retiraram, 
não só por causa do nome, mas pela condução antidemocrática do processo em geral. Na 
verdade, ficou muito fácil para a Intersindical romper com o congresso, pois ele não tinha 
nenhuma resolução de conteúdo. Rompeu-se com o nada, no máximo com um nome de algo 
que não existe politicamente. Ao contrário, se como defendíamos, tivesse havido um debate 
político, com resoluções neste sentido, não haveria condições para a Intersindical, mesmo 

que quisesse, romper o congresso, ainda mais por causa de um nome.
A Intersindical representa parte do que há de mais nefasto no 

movimento sindical, com sindicatos que são o exemplo da 
burocratização, oportunismo e traição de lutas, muitas vezes em 
conchavo diretamente com governo e os governistas.

Ao mesmo tempo, há muita gente honesta na Intersindical e 
companheiros valiosos. O que dizíamos, e seguimos dizendo, 
portanto, é que a fusão poderia ser muito progressiva, mas também 
poderia ser um retrocesso. O PSTU garantiu, pela falta de programa e 
democracia, que a fusão se encaminhasse para um retrocesso. A 
direção da Intersindical, entre a qual muitos foram a contragosto para 
a fusão, se aproveitou disso e foi ainda mais longe, rompendo com 
qualquer unidade

Ficou evidente que a direção do processo perdeu o controle de 
sua própria manobra. O PSTU quis transformar todo debate do 
congresso num debate de composição e nome da central para evitar 
que se discutisse seu programa e tarefas. Mas, depois desse circo 

todo, já não podia mais recuar nisso, pois esse realmente tinha se transformado no debate 
“sério e radical” que seus militantes foram convencidos a travar.Não achamos que o mais 
grave foi a intransigência infantil em não abrir mão de um nome. O mais grave foi o fato de o 
congresso não ter votado nenhuma resolução programática e ter tratorado os delegados 
presentes que aprovaram suas resoluções nos grupos de discussão.

Ao final desse processo fracassado, foi toda a classe trabalhadora quem saiu 
derrotada. Sai derrotada, porque se fortalecem momentaneamente aqueles que sempre 
disseram que não é possível uma central por fora da CUT, bem como aqueles que 
ceticamente acreditam que qualquer nova central vai sempre se tornar uma nova CUT.

O Movimento Revolucionário, porém, identifica que esta derrota é muito mais 
superestrutural (no âmbito da vanguarda e setores organizados) do que estrutural e de base. 
Nas ruas, na luta de classes real e dinâmica, a experiência com o 
governo Lula e seus representantes sindicais traidores segue 
crescendo.

É preciso construir uma grande jornada de lutas contra os 
ataques aos direitos dos trabalhadores, corte de verbas e arrocho 
ao funcionalismo propostos por Lula. Chamamos, neste sentido, 
uma grande jornada de luta, com paralisação nacional dos setores 
combativos, na primeira semana de agosto, preparando uma forte 
greve das categorias com data base em setembro, incluindo 
bancários, petroleiros, metalúrgicos e trabalhadores de Correios.

Agora, restaram a Conlutas e a Intersindical separadas e a 
primeira iniciativa para superar este baque sobre os ativistas que 
contavam com a fusão, é reconhecer esta derrota, sem mentiras ou 
fantasias, e tratar de reafirmar e reconstruir a unidade e o programa 
da Conlutas, que, na prática, também sai enfraquecida, mas ainda 
contando com um peso importantíssimo e uma total capacidade de 
recuperação.

Lamentavelmente, a direção da Conlutas segue dizendo que a Nova Central foi 
fundada, com o nome de Conlutas-Intersindical-CSP, mesmo sem a Intersindical dentro. A 
incapacidade e prepotência de uma direção não reconhecer seu erro, depois de ter 
transformado seu principal objetivo em um fracasso histórico, pode agravar ainda mais a 
situação, ao querer legitimar artificial e burocraticamente uma central que não existe.

Nós seguiremos construindo a Conlutas, como sempre fizemos, mas enfrentando 
sua direção majoritária e defendendo que a unidade da classe 
trabalhadora e suas organizações pode e deve existir, desde que 
baseada num programa de combate ao capitalismo, aos governos 
e pelegos, com coerência, democracia e pela base.
Por isso tudo, os militantes do Movimento Revolucionário, que 

alertaram durante todo o congresso a manobra e erro que 
estavam sendo cometidos, acabamos cantando uma palavra de 
ordem em alto e bom som, que serve como inspiração para 
nossos novos desafios, bem como para ter a humildade de 
reconhecer que às vezes é preciso recomeçar de novo: “A derrota/ 
dessa fusão/ se recupera com programa e discussão”.
A partir de agora, é reagir com ainda mais lutas contra o governo 

e patrões, mais unidade entre os que verdadeiramente são 
combativos e reiniciar, com democracia e discussão política, 
aquilo que ainda é necessário em termos de fortalecimento e 
consolidação de uma nova direção para os trabalhadores.


