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As declarações do deputado fascista do Partido 
Progressista(PP) Jair Bolsonaro ao programa CQC da rede 
Bandeirantes, causou um constrangedor debate. 

No programa ao ser questionado pela cantora Preta Gil, que é 
negra, se ele apoiaria  um namoro  entre um filho seu com uma mulher 
negra, o deputado deu a seguinte resposta: “Preta, não vou discutir 
promiscuidade com quer que seja. Eu não corro esse risco, e meus 
filhos foram muito bem educados e não viveram em um ambiente como, 
lamentavelmente, é o teu”. 

Após uma enxurrada de criticas tentou se retratar, dizendo "Foi 
um mal entendido, eu errei. Como veio uma sucessão de perguntas eu 
não ouvi que era aquela pergunta, foi um equívoco. Eu entendi que a 
pergunta era se meu filho tivesse um relacionamento com gay, por isso 

O racismo de Bolsonaro é o reflexo do estado brasileiro
A realidade nos mostra que tanto os negros, os homossexuais e 

mulheres, sofrem com esta sociedade opressora. Até mesmo direiitos 
conquistados na luta se vêem ameaçados pelos retrógrados políticos. 
Por exemplo, a luta do povo negro ao longo do tempo deu resultados: a 
conquista das cotas, que facilita o acesso às universidade pelos 
negros. Ano passado o governo Lula rasgou o estatuto da igualdade 
racial, um dos pontos do estatuto diz que não é mais obrigatório que as 
universidades garantam cotas aos estudantes negros.

O genocídio de negros pelo Estado brasileiro tem números 
exorbitantes. Pesquisas apontam que desde o ano 2000 até os atuais 
dias, mais de 512 mil jovens negros de 12 a 24 anos foram 
assassinados. As provas de que o racismo continua a somar vítimas 
está em cada noticiário. Quantos negros, e pobres não morreram nas 
recentes invasões dos morros Cariocas. Não basta serem alvo 
cotidianamente de racismo, pelo fato de ser negro e pobre; ainda 
correm risco de vida permanente simplesmente por serem negros.

Hoje existem aproximadamente 4 mil quilombos a espera de 
que suas terras sejam tituladas,os poucos quilombos que 
conseguiram a titularização, só conquistaram através de muitas lutas 
e ações diretas, como ocupações do INCRA realizada recentemente 
pelo Quilombo da Família Silva em Porto Alegre. Pois se 
dependessem dos governos nada sairia, porque para conceder 
essas ter ras que h is tor icamente o povo negro se 
escondeu,organizou-se, resistiu, o governo obrigatoriamente se 
choca com os empresários e latifundiários, os mesmos que financiam 
as campanhas milionárias dos partidos.

Está também em curso para ser julgado no STF,uma 
ADIN(Ação Direta de Inconstitucionalidade), promovido pelo partido 
de direita Democrtas(DEM),que anula o decreto que titulariza as 
áreas quilombolas. Desde já é preciso um ampla campanha de 
resistência e luta contra essa tentativa do Democratas e apoiada por 
diversos outros partidos e o conjunto da burguesia.

respondi daquela forma. Na verdade, quando eu vi a cara da Preta Gil 
eu respondi sem prestar atenção".

Bolsonaro é um velho partidário da Direita, apóia o que foi a 
ditadura, as torturas, sabe muito bem o que fala, por isso tentou 
mudar a sua resposta por que sabe que homofobia não é crime, já 
racismo sim. Se aproveitou dessa lacuna nas leis brasileiras, que 
nem mesmo o  governo que se dizia dos trabalhadores e oprimidos, o 
PT , depois de 8 anos no poder resolveu. Essas declarações abrem 
um debate que queremos fazer; não são somente aqueles que por 
ideologia são racistas, homofóbicos, machistas, mas há também os 
que estão no poder que ao não condenar, ou criar leis que defendem 
de fato os oprimidos, estão colaborando com esses fatos.

Com relação as políticas para as mulheres não é diferente, a 
primeira presidente mulher do Brasil, a Dilma, não propôs nada para 
mudar a realidade de opressão vivida pelo sexo feminino. 

Sua campanha eleitoral foi de um discurso conservador. Na 
questão do aborto, uma bandeira histórica da luta feminista, que é 
acima de tudo um caso de saúde pública, Dilma não defendeu a 
legalização e descriminização. E ainda por cima se nega a propor o 
debate com o conjunto da sociedade. Hoje milhares de mulheres 
morrem todo ano porque fazem abortos ilegais. É necessária a imediata 
legalização, a mulher tem todo o direito de decidir sobre sua vida e seu 
corpo.

A Lei Maria da Penha, não garante nada já que a lei escrita não 
se concretiza na realidade. Quantas historias já vimos na TV e no Rádio 
de mulheres que denunciam os agressores,esse pagam uma multa 

Declarações do racista e homofóbico Jair Bolsonaro 
escancara a opinião dos políticos e da burguesia brasileira

O machista Bolsonaro faz coro com Dilma, Lula e todos os políticos burgueses
ridícula, ou as vezes nem isso,e dias depois matam as mesmas que 
os denunciaram. 

É preciso muito mais, é necessário punir com rigor os 
agressores, garantir psicólogos para dar assistência a essas 
mulheres. Lula teve oito anos e não garantiu, Dilma já mostrou que 
não irá fazer mudar essa realidade.  seu governo não quer se chocar 
com a Igreja, que proíbe o aborto. O governo Dilma não quer se 
enfrentar com empresários que financiram sua campanha, assim 
não garantirá que as mulheres tenham direito a 6 meses de licença 
maternidade sem perder nem um beneficio. E principalmente a 
desigualdade entre os salários continuarão. As mulheres continuam 
assumindo os piores postos de trabalho, e com as menores 
remunerações; e em algumas circunstâncias, mesmo 
desempenhando o mesmo serviço, recebem salários inferiores aos 
dos homens.

Pela criminalização da homofobia. Cadeia para Bolsonaro e todos homofóbicos
Já os homossexuais vêm 

arrancando grandes vitorias em alguns 
países do mundo, como por exemplo: 
E s p a n h a  e  A r g e n t i n a ,  o n d e  
conquistaram o direito ao casamento. 

No Brasil temos que lutar muito 
ainda, para que esses direitos sejam 
conquistados. No Brasil a cada dia 1 
homossexual é assassinado, assim 
como os casos de agressões em que 
todo dia aparece um caso de 
homossexual agredido nos meios de 
comunicação. 

Falta vontade política para 
acabar com isso. Se quisessem, Lula e 
agora Dilma, já teriam aprovado a lei 
122/06, que garante que ser crime toda forma de discriminação aos 

homossexuais.

Chegarão o dia em que os “Bolsonaros” 
serão julgados pelos oprimidos e terão  o 
que  merecem,  esses   rac i s tas ,  
homofóbicos e machistas.  Mas é preciso 
dizer, ainda que sejam palavras fortes, que 
aqueles que não garantem direitos aos 
negros, homossexuais e mulheres também 
são racistas, homofóbicos  e machistas.

A luta dos oprimidos deve ser travada 
todo dia, mas para acabar de vez com esses 
problemas, é necessário destruir o sistema 
capitalista e construir uma nova sociedade, 
sem exploração e opressão, onde os 
trabalhadores governem. A sociedade 

socialista virá para ajudar nessa construção. Entra que o partido é 
teu!                                                                                                                                                                                                                     
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EDITORIAL !
No dia 29 de abril, o governo Dilma assinou a Medida 

Provisória 532, que regula o mercado do etanol no Brasil, porém junto 
com isso, Dilma da forma mais golpista incluiu as mudanças de 
estatuto e da natureza jurídica dos Correios, que poderão criar 
empresas subsidiárias, aprofundando as terceirizações em todas as 
áreas como logística, transporte, tratamento e distribuição.  

Essa medida, além de seu caráter autoritário, possibilita que o 
governo aprofunde seu plano de privatizar a ECT, possibilitando que a 
empresa seja sócias de outras empresas privadas e que, porventura, 
possa vender suas próprias ações, criando um conselho 
administrativo através de Assembléia Geral, típicas de empresas S.A 
como a Petrobrás, Banco do Brasil, etc. 

Mais do que a venda da Infraero e o anuncio da privatização de 
várias obras para a Copa do Mundo, em aeroportos, estádios, 
estradas, etc, a MP 532 é o maior ataque do governo Dilma no seu 
primeiro ano de mandato, pois trata-se de um plano que encaminha a 
entrega de mais um patrimônio nacional para o capital, com sérios 

danos aos trabalhadores e ao conjunto da população. 
Esse cenário expressa a situação econômica e política do 

governo. Em virtude de suas prioridades, de isenção fiscal aos 
grandes empresários, pagamento da dívida pública e cortes de verba, 
o governo Dilma está quebrado, e não tem outra saída a não a política 
de passar tudo para a iniciativa privada e cortar os direitos dos 
trabalhadores.

Nesse sentido, é urgente a organização de todos os 
trabalhadores, ativistas e militantes sociais para preparar as grandes 
lutas que se aproximam, contra a venda das estatais, a falta de 
investimentos e os impactos das obras do PAC e da Copa nos bairros 
e na vida de cada brasileiro. Ao mesmo tempo, aumentam os índices 
de violência social, contra negros, GLBTs e mulheres no país todo. 

É hora de unificar a classe trabalhadora, a juventude e o 
movimento popular para derrotar os ataques do governo Dilma! Esse 
governo já mostrou a sua cara e para que veio!   

RAPIDINHAS!
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Estatal à venda: Dilma quer privatizar os Correios
As empresas estatais de nossa sociedade estão sendo 

enfraquecidas a cada governo que passa. Por isso não são poucas as 
estatais que já foram vendidas, que estão para ser vendidas, ou que estão 
vivendo um momento de transição de economia estatal, passando a ser de 
economia mista – parte estatal, parte privada. 

A burguesia, visando assumir o lucro das estatais, colocou na como 

prioridade da agenda de Dilma o avanço na entrega das empresas estatais. 
Lula havia começado com a entrega, dando continuidade a trabalho iniciado 
por Fernando Henrique, porém vários destes processos de entrega do 
patrimônio público ficou estagnado, devido à pressão que este governo 
sofreu de sua própria base de apoio.  Agora cabe a Dilma vender a Infraero, 
Correios, Caixa, etc. para contemplar as necessidades do enriquecimento 
dos ricos. 

Da instituição mais confiável do Brasil ao 
carteiro ameaçado diariamente

Os Correios vive a pior crise de sua história, e isso não ocorre devido 
a falta de demanda de seus serviços, já que todo o aumento do consumo da 
população  e o crescimento urbano e populacional favorecem ainda mais o 
crescimento da empresa, mas sim por que nestes 8 anos de governo Lula o 
sucateamento se aprofundou. Falta material de trabalho; a terceirização se 
agravou; os salários estão defasados; e principalmente não há pessoal 
suficiente diante de tanta demanda. 

Para que todo este plano de venda seja bem sucedido o governo 
precisa fazer com que a população em geral apoie a venda da estatal, por 
isso a mídia vem dando destaque às notícias que prejudiquem a imagem da 
estatal, mas principalmente dos trabalhadores que se dedicam aos 
Correios. Dessa forma colocam sob os ombros dos 110 mil trabalhadores a 
responsabilidade da má gestão proposital que degradou a empresa. 

Concurso dos Correios: vagas insuficientes diante de tantas demandas
A população que esta sendo prejudicada com as cartas que chegam 

atrasadas estão na expectativa que toda a entrega se normalize já que o 
concurso público esta para acontecer. Porém o número de vagas colocada 
no concurso é insuficiente diante da demanda do serviço, o crescimento 
populacional e urbano. 

Somente em 2008, antes da crise que os Correios esta submerso, 
foram demitidos por um PDV (Plano de Demissão Voluntária) cerca de 5 mil 
trabalhadores em todo o país. As 8.346 vagas, sendo 5.060 de carteiros 
basicamente reporão as vagas perdidas nos últimos anos. 

A política aplicada pelo governo Dilma não é fortalecer os Correios. 
Levando em consideração o número de vagas que alguns estados 
receberão fica evidente que o que se encaminha é o sucateamento da 
empresa.  Acre receberá somente 6 vagas de carteiros, Amapá 4; Roraima 
3; Piauí nenhum, etc. sempre muito menos do que é a necessidade de cada 
estado.

Para os trabalhadores que a anos esperam um grande contingente 
de novos empregados ingressarem na estatal, ainda terão um longo período 
para ver as primeiras contratações acontecendo já que segundo o 
cronograma das provas e o tempo dos antigos concursos públicos as 
contratações devem dar-se próximo ao final de 2011 e início de 2012.

Mas o que mais preocupa os trabalhadores é a ameaça de que todo 
o concurso seja cancelado. Em 2009 fora feito um concurso nos moldes do 
atual e cerca de 1 milhão e meio de pessoas se escreveram. Porém por duas 
vezes o mesmo concurso público foi cancelado pelo Ministério Público 
Federal que interveio por não ter havido processo de licitação, exigida em 
qualquer compra ou contratação de serviços em uma estatal. Isso foi 

planejado para agravar ainda mais a situação em que os Correios se 
encontram atualmente.

Neste novo concurso esta ameaça existe já que propositalmente, 
novamente não houve processo de licitação!

Existe uma queda de braço entre setores da sociedade diante da 
entrega de mais uma empresa pública ao capital privado. 
De um Lado o governo Dilma, a mídia e os empresários, etc; que tem seus 
interesses na venda da estatal. De outro a população e os trabalhadores dos 
Correios.
Diante destes ataques os trabalhadores estão com um calendário de luta 
para barrar estes ataques com indicativo de greve para o dia 26 de abril, 
exigindo 30 mil novas contratações; contra o novo estatuto; Participação no 
lucros linear para todos os trabalhadores de 2.000 reais.
 Muito mais do que existir a disposição de luta, que não é pequena, o 
principal para que todos se joguem à luta é a necessidade de mais uma vez 
barrar os projetos que precarizam e privatizam os Correios.
Os trabalhadores devem ir à luta com todas suas as forças e principalmente 
passar por cima das direções traidoras (CUT-PT; CTB-PCdoB)  que dirigem 
inúmeros sindicatos da categoria, assim como constituem maioria dentro da 
Federação dos Trabalhadores a FENTECT. 

É mais uma luta que o Movimento Revolucionário se coloca junto 
dos trabalhadores para barrar os ataques denunciando os projetos do 
governo Dilma e construindo a ruptura com os setores pelegos do 
movimento, para fortalecer uma alternativa de luta dos trabalhadores que 
não seja atrelado ao governo.  

Novo estatuto dos Correios. 
Nome novo para velha prática – privatização!

Agora o novo projeto para ser aplicado 
e aprofundar as mudanças para a 
privatização é a mudança de estatuto. 
Segundo o próprio governo o Estatuto que 
atualmente rege a estatal é antiquado por 
datar o ano de 1969, nos tempos da ditadura, 
e que não corresponde as necessidades de 
um mundo globalizado.  

Para resolver este problema o 
governo quer aplicar um novo Estatuto que 
entregará à iniciativa privada vários setores 
da empresa além de abrir seu capital. O Novo 
Estatuto, segundo as divulgações da própria 
empresa, possibilitará que os Correios passe 
a ter inúmeras subsidiárias, ou seja, 
empresas terceirizadas que prestarão 
serviços aos Correios com isso aprofundar as 
terceirização. Além disso, estas subsidiárias 
terão como sócios os próprios Correios, 
assim a estatal passará a investir dinheiro de 
seu próprio caixa em empresas privadas. 
Abrindo a possibilidade que outras empresas 
também possam ser sócias dos Correios, 
passando a ser Correios Sociedade Anônima e seu patrimônio deixando de 
ser 100% público.

O governo Dilma quer mudar a forma como as chefias assumem os 

cargos dentro dos Correios. Atualmente a 
maior parte dos trabalhadores concursados 
que assumem cargos de chefia dentro da 
estatal são aliado político do governo, ou 
seja, eles possuem o “perfil” adequado para 
assumir estes cargos. 

Essa política de alinhamento políticos 
se agravará ainda mais, já que o Novo 
Estatuto possibilitará que a autarquia dos 
Correios, ou seja, os mais altos salários, e 
os de maior responsabilidade, sejam 
assumidos por pessoas indicadas 
diretamente pelo governo, sem que sejam 
concursadas. Com isso ocorrerá o que é 
praxe em vários serviços públicos: o 
deputado perdeu as eleições então assumi 
um cargo dentro de uma estatal e mesmo 
que não saiba nada dos serviços assumirá 
responsabilidades na gestão.

Os ataques que já foram noticiados já 
são pretextos suficientes para que a 
mobilização dos trabalhadores lute com 

todas suas forças para barrar este novo ataque. Mas ainda o texto na integra 
não foi divulgado podendo reservar surpresas ainda mais desagradáveis 
para os trabalhadores desta estatal. Não fora aberto nenhuma discussão 
com os sindicatos e setores dos trabalhadores sobre o texto a ser aplicado. 

Manifestação do SINTECT/RS contra o Novo Estatudo da ECT 



edição nº39Página 6

Seguindo os passos de Tunísia, Egito, Líbia, 
Bahrein e Iêmen, a Síria está em convulsão. Ainda é 
cedo para apostarmos em quedas dos governantes, 
como as de Mubarak e Ben Ali, ou mesmo numa guerra 
prolongada, como a atualmente travada na Líbia; mas o 
fato é que um dos países mais fechados do mundo vive 
uma revolução!

A Síria está sob estado de emergência há 48 
anos e é comandada pelo clã al-Assad desde 1970, 
tendo qualquer tipo de manifestação e oposição ao 
governo terminantemente proibidos, suspensão dos 
direitos civis e censura na imprensa. A relação amistosa 
com o mundo árabe passa principalmente pelo forte 
embate travado com o Estado de Israel, entrave 
imperialista na região e grande inimigo do mundo árabe 

e muçulmano. Desde o início das 
manifestações, voltadas contra o ditador Bashar al-
Assad, já foram mais de 350 mortos em confrontos 
com tropas do governo. Ainda que o governo acene 
com concessões e ampliação de liberdades civis, os 
manifestantes seguem irredutíveis. A destituição do 
governador da província de Homs e a concessão de 
cidadania síria aos milhares de curdos que vivem no 
nordeste do país (correspondentes a 15% da 
população síria) não foram suficientes para 
amenizar a insatisfação dos trabalhadores do país.

O desemprego e a miséria crescentes -e a 
falta de liberdade para se manifestar contra essa 
situação- só fizeram crescer a revolta da massa!

Os países, ambos controlados por ditadores, há meses estão 
paralisados pela revolução! 

O Bahrein, grande produtor de petróleo e tradicional aliado norte-
americano na região, assim como os sauditas, onde a minoria sunita, 
incluindo a família do rei, possui a maior parte das riquezas do país, 
enquanto a maioria xiita vive de forma miserável. O país é comandado por 
um governo capacho do imperialismo

O rei Hamad ben Issa al-Khalifa conta inclusive com tropas do 
exército nacional da Arábia Saudita no país para lhe defender dos protestos. 

Já no Iêmen, o presidente Ali Abdullah Saleh, que governa o país há 
mais de 30 anos, prometeu renunciar ao posto. Saleh afirma que renunciará 
30 dias após a formalização de um acordo, no qual ele passaria o poder a 
seu vice, ganharia imunidade contra processos por violações aos direitos 
humanos e as eleições ocorreriam em até 60 dias após essa definição. 

Na Líbia, a revolução segue seu curso e entra em uma encruzilhada. 
Os rebeldes e revolucionários seguem protagonizando uma resistência de 
massas, armados e dispostos a derrubar o regime de Kadafi. Ao mesmo 
tempo, o imperialismo segue com seus bombardeios aéreos, que no dia 1º 
de maio atingiram parentes do ditador. Fazem isso, como forma de utilizar o 
pretexto da guerra civil para intervir e tentar, a partir disso, aumentar sua 

Entretanto, o acordo não tem prazo para ser assinado e, 
consequentemnete, não há data para a saída do ditador. 

Assim, os manifestantes não arredam pé da praça pública que 
passou a se chamar “Praça da Mudança”, por se tornar ponto de 
concentração nas mobilizações, exigindo a sua saída imediata. 
Diferentemente da principal coalizão de “oposição”, que se mostrou 
satisfeita e elogiou a suposta intenção de renúncia. Se a verdadeira 
oposição, de fato, pretende derrubar Saleh, esse é o primeiro passo: não 
acreditar em suas promessas mentirosas e manter-se independente desses 
grupos eleitoreiros e oportunistas, assim como os trabalhadores egípicios o 
fizeram em relação ao seu ditador Mubarak.

O ditador já deu inúmeras provas de quais são suas reais intenções 
e, recentemente, ainda teve a capacidade de reafirmar sua devoção aos 
EUA e o comprometimento em não abrir mão do poder para grupos ligados 

influencia política sobre a região. 
Além disso, o imperialismo rifa Kadafi nesse momento como única 

maneira de tentar conter as massas líbias, tentando canalizar a revolução 
para um conteúdo apenas democrático, que culmine com a instauração de 
um regime burguês, com um parlamento e um governo fantoche e 
representante dos interesses do imperialismo. 

Fora Kadafi e o imperialismo!

A teoria stalinista dos “campos burgueses progressivos” 
no caso da Líbia.

Aonde vai o mundo árabe?

Bahrein e Iêmen: um empasse...

Há um setor da esquerda que se coloca na defesa de Kadafi e contra 
os rebeldes, chamando-lhes de restauradores da monarquia, ou pró-
imperialistas. Essa defesa está embasada na teoria stalinista dos “campos 
burgueses progressivos” e na política nacionalista, expressa hoje no debate 
sobre a Venezuela, Cuba e, agora, Líbia, onde se identifica o mais 
“progressivo” entre dois setores burgueses para lhe dar apoio. 

Primeiramente, as massas líbias têm nos últimos anos um grande 
inimigo dentro de seu próprio país: o governo burguês e sanguinário de 
Kadafi. Inspirados nas revoluções do Egito e Tunísia, os líbios tomam as 
ruas e iniciam a sua marcha contra Trípoli (capital do governo oficial) para 
derrubar a ditadura e garantir não apenas democracia, mas mudanças 
sociais, o fim da miséria e exploração crescente, que faz parte das 
reivindicações de todas as revoluções da região, que determinam seu 
conteúdo objetivamente socialista, ainda que sem direção política 
consciente nesse sentido. 

Quando lutam por emprego, salário e democracia as massas 
avançam num movimento progressivo contra Kadafi. A luta de classes na 
Líbia se estabelece entre os trabalhadores e o povo de um lado contra a 
burguesia e sua ditadura de outro. 

Defender Kadafi contra os rebeldes é um crime, tão grave como 
defender Hitler, Mussolini, Franco ou qualquer outro ditador. Outra coisa é 
exigir a saída imediata do imperialismo do conflito, denunciando seu papel 
agressor, oportunistas e sanguinário. 

Apoiar Kadafi é mais traição do que a política stalinista, que 
justificava seu apoio a governos burgueses apontando o imperialismo como 
mal maior. Na Líbia, não existe a luta do imperialismo contra Kadafi no 
centro do debate. O que existe é uma revolução entre as massas e o 
governo Kadafi. O imperialismo se intromete nessa revolução com 
bombardeios para tentar controlar politicamente esse conflito, e impedir que 
a Revolução Árabe siga até a derrota da burguesia. Por isso prefere rifar 
Kadafi para salvar a propriedade burguesa e o capitalismo.

Situação revolucionária; crise revolucionária.

Armas e militantes para ajudar os revolucionários líbios!
O que defendemos é que todos os setores, partidos e governos 

nacionais que estão contra a agressão imperialista e o massacre de Kadafi, 
arme os rebeldes e os revolucionários líbios, para que eles próprios possam 
travar sua luta de forma independente e dizer também que não querem a 
presença imperialista na região. A revolução líbia precisa de solidariedade 
ativa, de militantes e combatentes internacionalistas, de armas e ativistas 
para lutar contra Kadafi e o imperialismo. 

Dessa forma, é possível criar as condições para que no combate se 
propague as idéias e o programa do marxismo e da revolução socialista, 
para que seja possível a construção de um partido revolucionário que 

impulsione e dirija a revolução até a derrubada de Kadafi e a expropriação 
da propriedade burguesa. 
Somente tomando conta das riquezas, dos meios de produção e do poder 
político, o povo líbio conseguirá se livrar do perigo das ditaduras e dos 
massacres sanguinários e desenvolver seu país com emprego, salário e 
condições de vida dignas para a população. 

Fazemos um chamado a todas as organizações de esquerda para a 
formação de uma brigada internacionalista, que possa construir essa tarefa 
urgente, necessária e decisiva para a luta de classe mundial: ajudar a 
revolução em curso no mundo árabe!
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Em encontro nacional com representantes de sindicatos e oposições de 
10 bases sindicais, dos principais centros do país, foi contituída a Frente 
Nacional de Oposição – classista e de luta. Esta frente é um passo adiante na 
organização dos bancários de luta, combativos, de base, junto dos sindicatos 
que há alguns anos já representam uma alternativa contra os fóruns e 
comandos da burocracia bancária, expressos na Contraf/CUT e na Contec.

O encontro reuniu representantes, entre outros, dos sindicatos do Rio 
Grande do Norte, que sediou o encontro, do Maranhão e de Bauru; das 

oposições de Pernambuco, Ceará, Pará, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul. Além disso, contou com a participação da Anberr (Associação 
Nacional dos Beneficiários do Reg/Replan), uma entidade aguerrida em defesa 
dos direitos dos funcionários da Caixa que têm seu plano de aposentadoria 
permanentemente ameaçado pelo governo federal e pela direção do banco.

Mais importante que a representativa participação de parte daqueles 
que estão à frente das greves e da resistência aos golpes impostos pela 
Contraf/CUT em inúmeras assembleias e movimentos, foram o conteúdo e as 
resoluções do encontro.

Ao contrário dos encontros da Contraf/CUT, realizados em hoteis 
suntuosos, com muita regalia e participação de figurões até mesmo do governo, 
tudo às custas dos bancários, o encontro que fundou a Frente Nacional de 
Oposição aconteceu com a participação de cada um.

Com o dinheiro de cada oposição e a ajuda dos sindicatos de luta, foi 
realizado um conjunto de debates no próprio sindicato do RN, em que todos 
tiveram voz e voto, com tempo para os debates e democracia para encaminhar 
as resoluções. 

E as discussões permitiram avançar na construção desse importante 
instrumento que nasce a partir de agora. Uma Frente que deixa claro que surge 
como oposição ao governo Dilma e seus ataques, que incluem projetos de 
reestruturação que vão ainda mais no sentido das terceirizações, privatização e 
assédio sobre os trabalhadores. Resolveu-se, também, manter firme a luta pela 
reposição de todas as perdas salariais que sofremos desde FHC; reivindicar 
com força e nas ruas a isonomia; combater a discriminação dos aposentados e 
funcionários de planos antigos nos bancos públicos; garantir a organização 

sindical e a luta dos bancários privados; etc.
No mesmo sentido combativo, a Frente deixa claro seu compromisso 

com a base e com as bandeiras da categoria, combatendo o aparelhamento 
das entidades sindicais e repudiando os oportunistas que subordinam nossas 
lutas a seus interesses governistas e partidários. Assim, votou-se, por exemplo, 
para que a frente construa chapas e movimentos contra o governo e os 
governistas!

Após esse vitorioso encontro, a Frente Nacional de Oposição agora tem 
um desafio: convocar todos os trabalhadores de luta a se somarem a nós. Os 
que estiveram nos piquetes das últimas greves; os bancários dos bancos 
privados que já não aguentam mais a pressão por metas, as ameaças e a 
lucratividade crescer sem ser distribuída entre os funcionários; os bancários 
dos bancos públicos ameaçados de verem seus bancos vendidos como o 
Basa/BNB/Banrisul ou sob constante ataque aos direitos, como BB e CEF.

A Contraf/CUT, seus fóruns, comando e correntes não falam mais em 
nome da categoria. É preciso uma alternativa, e a Frente Nacional de Oposição 
surge para tentar organizar esta tarefa.

Um encontro democrático e politizado

Veja abaixo algumas resoluções do Encontro: 

Frente Nacional de Oposição: 
nasce uma alternativa à Contraf/CUT e ao sindicalismo governista e afastado da base!

A cada ano que passa, há mais gente descontente com a maioria dos 
sindicatos país afora, ligados à Contec e à Contraf/CUT. Muitos colegas, então, 
se desfiliam, não fazem mais greve, ou até a fazem, mas sequer vão às 
assembleias, porque sabem que sua voz não poderá ser ouvida e não 
acreditam que sua participação será levada em conta.

Contra esta realidade, de ataques a nossos direitos, empregos e 
salários, surgem muitos movimentos a partir das lutas e das insatisfações da 
base. Mas até agora, estivemos lutando separadamente. 

O surgimento da Frente Nacional de Oposição é tão importante porque 
rompe com a lógica de divisão que tanto acompanhamos entre as oposições, e 

unifica tanto os colegas que compunham o MNOB, como grupos como a UCS e 
Bancários de Base, além de atuar em comum com lutas levadas adiante pela 
Anberr, por exemplo.

Mesmo com diferenças, esta unidade mostra que é possível lutar 
juntos, desde que seja por fora do esquema burocrático/governista da 
Contraf/CUT. Não é uma unidade de conchavos ou para ganhar cargos; pelo 
contrário: é uma unidade que mantém cada um de nossos princípios, 
fundamentada num programa que saiu do encontro do RN, e que deve ser 
expressa nas mobilizações, acima de tudo.

Unir com mais força e sem abrir mão dos princípios

- Reposição de todas as perdas salariais: Plano de reposição de 
perdas;  
 - Planos de carreira e planos de cargos e salários;
 - Isonomia entre funcionários antigos e novos e Isonomia entre os 
bancos incorporados. A isonomia de verdade é conquistada nas 
lutas, sem subordinação à atuação parlamentar como faz a 
Contraf/CUT;
- Licença-prêmio, abonos, planos de saúde e planos antigos de 
aposentadoria reabertos para todos;
- Fim da discriminação aos funcionários antigos, quanto à 
progressão de carreira, benefícios, etc.
 - Fim das metas e do assédio moral e sexual e a discriminação de 
gênero, raça e orientação sexual: Rejeitar o Acordo sobre Assédio 
Moral da Contraf/CUT; 
- Aumento geral do Auxílio-creche e Licença-maternidade 
automática de 6 meses e sem isenção de imposto;
- Fim das terceirizações, dos correspondentes bancários e 
Imobiliários nos bancos;
- Bancário não é vendedor: Lutar contra as metas de venda e 
cobrança de tarifas da população;
 - Estabilidade e Previdência Complementar para os trabalhadores 
de bancos privados;
- Repensar comitês de ética e discutir um projeto dos 
trabalhadores;
- Lançar a Frente Nacional de Oposição – Classista e de Luta - com 
um funcionamento desde a base, articulada pelos Sindicatos que 
compõe a oposição bancária (RN, MA e BU), pelas oposições 
bancárias do país e por todas as correntes e indivíduos que 
queiram lutar contra os ataques do governo e dos banqueiros, e 
contra as entidades governistas;
- Realizar o próximo Encontro Nacional das oposições bancárias 
como “Encontro da Frente Nacional de Oposição”, em Recife/PE, 
até o final de junho de 2011, para votar a campanha salarial 

detalhada para este ano.
- Organizar e antecipar a campanha salarial com reuniões por 
locais de trabalho;
- Implantar uma campanha nacional de luta pela desfiliação dos 
sindicatos da Contraf/CUT. Apoiar a desfiliação da CUT no 
plebiscito no Maranhão; exigir a aplicação do plebiscito votado em 
Porto Alegre e ter um calendário que construa este processo em 
cada base. Apoiar os Sindicatos que chamarem a desfiliação da 
CUT exceto quando for chamado pela CTB;
- Construir chapas e movimentos contra o governo e os 
governistas. As chapas devem ter um caráter classista, 
independente e pela base.  O programa deve ser de oposição ao 
governo Dilma e sem os setores que apóiem este governo; devem 
também incorporar políticas e programas para o setor privado da 
categoria;
- À luz das resoluções deste Encontro as oposições devem ter 
autonomia para a composição de chapas, bem como os Sindicatos 
devem ter autonomia para discutir o apoio financeiro e militante às 
chapas. As chapas devem ser tiradas em convenções de 
oposições com critério de proporcionalidade;
- Devolução do Imposto Sindical deve ser parte do programa de 
nossas chapa;
- Realizar uma campanha de denúncias e luta contra o corte de R$ 
50 bilhões anunciado por Dilma, que corta investimentos sociais, 
congela salários e suspende concursos;
- Em defesa dos trabalhadores da ativa e aposentados; Aumento 
geral de salários e aposentadoria integral e sem fator 
previdenciário;
- Redução da jornada de trabalho para 36h semanais sem redução 
de salários;
- Contra a criminalização das lutas, protestos e movimentos 
sociais;
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Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 
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PAC, COPA E O CAOS...

 SUPEREXPLORAÇÃO NO BRASIL DE DILMA
Na superexploração e na 

exaustão do trabalho, a população 
brasileira sente com mais força os 
impactos da crise econômica e dos 
planos dos governos para cortar 
gastos.

Em meio a um cenário de 
choques, onde de um lado os 
salários da classe trabalhadora 
despencam junto com o aumento do 
custo de vida e da inflação, e de 
outro o governo anuncia um plano 
de arrocho e congelamento salarial 
generalizado, saltam aos olhos 
problemas relacionados à estrutura 
precária do país em véspera de 
Copa do Mundo e as Olimpíadas do 
Rio de Janeiro.

Nosso país dá claros 
sintomas de que os próximos 3 anos 
serão  marcados  por  mu i to  
sofrimento e necessidade de 
resistência. O Estado brasileiro 
pretende violentar os direitos de 
quem for preciso para garantir sua 

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

boa imagem junto à Fifa, aos EUA e 
à burguesia mundial como um todo, 
mesmo que para isso faça sangrar 
a força de trabalho que construirá 
estádios e aeroportos, ou mesmo 
exclua e elimine do mapa aqueles 
que não farão parte do espetáculo 
internacional, como os milhões de 
moradores negros e pobres dos 
morros e favelas do Brasil.

O plano do governo Dilma e 
da burguesia brasileira está bem 
claro. Super exploração, horas-
extras e regimes de semi-
escravidão para a classe operária e 
ocupação militar nos morros, 
limpeza étnica e social e muita 
segregação para as favelas. 
     O Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), anunciado 
para  supera r  o  a t raso  na  

infraestrutura e para garantir 
empregos, moradias etc. - que 
ganhará muito mais importância a 
partir de agora - já passa por uma 
c r i s e .  A l é m  d e  c o r t e  d e  
investimentos, suas principais 
o b r a s  e s t ã o  e n f r e n t a n d o  
verdadeiras rebeliões por parte dos 
operários que tocam as obras, que 
sofrem com as péssimas condições 
de trabalho, baixos salários. 

Mesmo com todo esse 
arrocho, e cortes de verbas em 
vários setores para continuar 
irrigando os cofres públicos 
destinados às obras do PAC e da 
infra-estrutura para as Olimpíadas, 
os projetos aos quais o governo se 
propôs a cumprir, se vêem 
ameaçados.

O que aconteceu em Jirau recentemente ainda não é algo 
que está alastrado pelo país, pois revoltas de base e radicalizadas 
ainda são pontuais no Brasil, mas com certeza é um sintoma do 
que vivem os setores mais pauperizados da classe operária no 
país.

Os 19 mil trabalhadores dos canteiros nas duas margens do 
Rio Madeira paralisaram as atividades em março desse ano em 
uma da maiores obras do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e que forma o complexo hidrelétrico do Madeira junto com a 
usina de Santo Antônio.

Há meses, a Camargo Corrêa, empresa responsável pela 
obra, amontoou quase 20 mil pessoas em verdadeiros depósitos 
de gente, sem higiene nem instalações adequadas. Isso se somou 
à falta de condições de comprar gêneros necessários à 
sobrevivência, num local afastado sem estrutrura; aos salários 
atrasados e horas-extras não pagas; ao trabalho sem descanso e 
às humilhações; e ao confinamento que na prática existia, com os 
trabalhadores proibidos de poderem visitar a família e de ter folgas.

A Camargo trabalha "no limite" para cumprir prazos 
apertados e os compromissos firmados com o governo, de 
entregar a obra até 2014. Neste meio tempo, atropelam os 
cuidados com o meio-ambiente, massacram os trabalhadores e 
destroem a própria cidade. Em 2014, com a obra concluída, haverá 
demissão em massa e só a destruição será deixada para trás.

A resposta veio com fúria: refeitórios, alojamentos e parte 
da estrutura de alojamentos do canteiro de 
obras da hidrelétrica, no Rio Madeira, foram 
incendiados e destruídos. Por conta da fome e 
desespero, saques e incêndios destruíram 
dezenas de ônibus usados no transporte de 
trabalhadores e quase todo o complexo.
       Mas essa não é a primeira vez que os 
operários têm que radicalizar contra a 
superexploração. Em meados de junho de 
2010, trabalhadores da usina de Santo 
Antônio, que junto com a usina de Jirau 
formam o complexo do Rio Madeira, 

Jirau: superexploração e 
rebelião nos canteiros de obras.

decidiram cruzar os braços para reivindicar reajuste salarial e 
pagamento de horas extras.
A paralisação culminou com destruição de 35 ônibus e 1 veículo e 
com a abertura de investigação pelo Ministério Público do Trabalho. 
A Odebrecht é responsável pelas obras de Santo Antônio, e suas 
práticas são do mesmo estilo da Camargo Corrêa. 

Os operários de Jirau reclamavam do corte de horas-extras 
e de diferenças de remuneração em relação a empregados de 
empresas terceirizadas, problemas que ocorrem em cada vez mais 
locais, que estão virando barris de pólvora, prestes a explodir. 

pós a revolta legítima, ônibus com operários partiam para 
Teresina, São Luís, Belém e vários outros destinos. Muitos deles 
saiam apenas com a roupa do corpo. "Me deram R$ 15, uma 
banana e um colchão. Vou só com uma bolsa e sem documento", 
dizia Luiz Feitosa Alves, originário do interior do Piauí.

A presidente Dilma Rousseff não tomou nenhuma medida 
em defesa do pagamento aos trabalhadores, nem contra Camargo 
Corrêa. Se resumindo a pedir que “a retirada e acomodação dos 
trabalhadores fossem feitas com segurança”.

Dilma só quis defender a propriedade da Camargo Corrêa, 
empresa que doou milhões a sua campanha e ao PT nas últimas 
eleições. Em defesa desta empresa que m a s s a c r a  s e u s  
funcionários, que trabalham quase até a morte, e já foi até mesmo 
expulsa do Equador por conta dessas práticas, Dilma a Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin) para monitorar os acontecimentos 

nos canteiros de obras.
Assim, o Planalto decidiu 

mobilizar um contingente da Força 
Nacional e da Policia Federal para 
assumir o controle dos canteiros da 
construtora na usina hidrelétrica de 
Jirau, em Rondônia. 

Tu d o  p a r a  p r o t e g e r  a  
propriedade privada, enquanto os 
trabalhadores voltavam para casa, 
em viagens que duram mais de dias, 
com uma banana para comer.

Crescimento desenfreado e sem planejamento degrada 
a qualidade de vida dos trabalhadores

Os governos que se sucederam no poder no Brasil deixaram a situação chegar a um ponto que hoje em dia fazer obra e modernizar as cidades se transformou em um 
novo problema. A situação da mobilidade urbana parece não ter mais solução. Nas grandes capitais, a falência do transporte coletivo, que é lento, caro e superlotado, e o boom 
das vendas de automóveis, têm gerado transtornos inimagináveis ao conjunto das grandes populações. 

Em alguns lugares é urgente a construção de grandes linhas de metrô, ou suas ampliações. Entretanto, interditar importantes avenidas para iniciar essas obras, hoje, se 
tornou um problema de grande proporção, fruto da anarquia e falta de planejamento burgueses, que sempre colocaram à 

produção e construção de obras à serviço do lucro e não das 
necessidades da população. Foi por isso que, historicamente, o 
Brasil abortou o desenvolvimento do sistema ferroviário e passou a 
investir apenas no asfalto e no sistema rodoviário, para agradar às 
multinacionais, montadoras e petrolíferas. Hoje, o resultado 
podemos enxergar diariamente, indo e voltando do trabalho. 

Toda essa situação trás a tona a precariedade da estrutura 
econômica e produtiva do Brasil, que segue sendo um país semi-
colonial e exportador. Ao mesmo tempo, revela que a classe 
dominante brasileira bem como seu Estado e governos, jamais 
serão capazes de desenvolver o nosso país, a não ser um 
desenvolvimento conjuntural em alguns aspectos, como o turismo 
e mobilidade urbana em algumas capitais, o que trás uma 
preocupação muito mais turística do que social. E para agradarem 
aqueles que nos exploraram e extorquiram a vida inteira, o governo 
brasileiro semi-escraviza a mão de obra e ataca toda a população.

Derrotar os planos de arrocho, 
superexploração e exclusão social de Dilma.
 O governo Lula seguiu a mesma 

cartilha que FHC, elaborada pelo Banco 
Mundial e pelo imperialismo. As categorias 
aumentaram o índice de suas perdas 
salariais históricas, os aposentados foram 
obrigados a se enfrentar com o governo, os 
programas sociais como o Bolsa Escola e 
Bolsa Família se mostraram apenas como 
um grande mecanismo para angariar votos 
de um setor dos trabalhadores que vivem à 
beira da miséria. Educação e saúde 
precárias, e um custo de vida crescente 
seguem sendo problemas sociais crônicos. 
      Os trabalhadores hoje sentem uma 
necessidade tremenda de 
lutar, não por ideologia ou 
p o r  s e r e m  
programaticamente de 
esquerda, mas porque a 
inflação está retomando 
c o m  t o d a  f o r ç a ,  e  
“comendo” os salários 
a t ravés  da  a l t a  do  
transporte, da carne, do 
açúcar, etc.; além de que 
as dívidas e os juros estão 
cada vez mais altos, 
gerando inadimplência e 
contas para pagar.

A  c l a s s e  
t r a b a l h a d o r a  e  o  

movimento popular precisam se organizar 
para resistir a esse processo de 
superexploração e segregação social. Em 
suas rotinas os trabalhadores percebem 
que os números divulgados na imprensa 
não condizem com a realidade. Que a 
aprovação do governo Dilma não significa 
que a situação econômica e social está 
suportável, muito menos que não exista 
disposição de luta contra esse governo.

Por mais confusão que cause um 
governo de Frente Popular, que tenta ter 
uma aparênc ia  de governo dos 
trabalhadores, suas práticas neoliberais 

idênticas a um governo 
clássico de direita, levam à 
experiência diante de seus 
ataques e há um enorme 
espaço de oposição.
     O s  8 0 %  d e  
aprovação das pesquisas 
não se expressam em 
s e t o r e s  m a s s i v o s  
repudiando a construção de 
greves, ou em defesa dos 
planos do governo. Pelo 
contrário: o governo, o 
Congresso, e os “políticos” 
em geral são cada vez mais 
r e c h a ç a d o s .  Q u a n d o  
respondem que Dilma faz 

um bom governo, os entrevistados 
refletem muito mais a passividade diante 
da política, que se entende como algo 
podre que nunca vai mudar, e pela falta de 
alternativas, do que realmente um apoio às 
medidas reais do governo.
      Ou seja, do ponto de vista prático, 
econômico, a classe trabalhadora sente o 
peso dos ataques do governo de Frente 
Popular. E do ponto de vista subjetivo, da 
relação com este governo, existe 
disposição de luta, principalmente no 
funcionalismo público, nas estatais, em 
parte do operariado como petroleiros e 
metalúrgicos, e no movimento popular e 
estudantil. 

O governo Dilma e Lula, ainda que 
com mais simpatia, é igual ao de FHC. A 
riqueza produzida pelos brasileiros segue 
indo para as mãos de banqueiros e 
capitalistas estrangeiros, enquanto que os 
trabalhadores amargam baixos salários, 
um ritmo de trabalho cada vez maior, um 
custo de vida cada vez maior e uma política 
de exclusão, preconceito e genocídio cada 
vez em mais larga escala. 

Esse é o governo do PT, PCdoB e 
companhia - a frente popular! Hoje, aliada 
predileta da Camargo Correa, FMI e Banco 
Mundial; e inimiga número um dos 
trabalhadores.


