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Cachoeira de lama 
o governo Dilma!
Corrupção para
todos os lados!

Militares do Egito 
conspiram contra
revolução e 
preparam ampliação 
de golpe!
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Greve dos trabalhadores
encurrula governo Alckmin,
sindicato do metrô de SP,
composto pela CSP-Conlutas, 
entrega greve por 6,1%!

Uma Publicação  do Movimento Revolucionário

Edição número 48- Ano 4 - A serviço dos Trabalhadores e da Revolução Socialista 

R$2,00

É preciso um novo rumo 
para a CSP-Conlutas!

Congresso mostra encolhimento 
e oportunismo crescente da CSP-CONLUTAS página 4 e 5.
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Depois de alardear ao mundo todo que a 
economia brasileira havia ultrapassado a do Reino 

Unido em 2011, apesar da absoluta falsidade de tal 
argumentação, o governo brasileiro faz silêncio diante da 

iminente volta parcial à realidade, com a perda desta posição 
sendo questão de semanas para poder ser consolidada. Mesmo 

com a crise econômica europeia sendo gigantesca e com o Reino 
Unido, em particular, tendo passado por períodos alternados de 
recessão e estagnação nos últimos anos, a mediocridade de resultados 
econômicos obtidos por Lula e Dilma nunca teria sido capaz de fazer o 
Brasil ultrapassar o PIB da ilha europeia.

Crescendo a uma taxa lamentável e de semiestagnação de 
2,7% em 2011 e muito provavelmente fechando 2012 com um valor 
ainda mais deprimente, só mesmo um enorme golpe de marketing 
poderia ser responsável por fazer acreditar que o Brasil tenha 
ultrapassado a economia de algum país no ano passado. Na verdade, 
esta “conquista” sempre foi uma falácia. Em primeiro lugar, porque o 
PIB britânico é subavaliado, considerando-se que o que é produzido 
“internamente” ao Reino Unido é menor do que, de fato, são as riquezas 
do governo e das empresas deste país, dado o imenso número de 
multinacionais e negócios britânicos ao redor do planeta. No Brasil, dá-
se o contrário. O PIB nacional é superestimado e inflado, pois trata 
como “nossa” a riqueza produzida no país por milhares de 
multinacionais (entre elas algumas britânicas), que não apenas 

acumulam capital que não é “nosso”, e sim estrangeiro, como ainda 
remetem bilhões de dólares de lucros a suas matrizes todos os anos.

Assim, querer comparar os dados brutos do PIB de um país 
semicolonial com um país imperialista já é uma falsidade absurda. 
Tão estapafúrdia como a crença que o México teve seu PIB 
aumentado depois de associar-se aos EUA através do Nafta em 
1994. De fato, o PIB cresceu, mas apenas baseado em 
“maquiadoras”, como foram chamadas as empresas estadunidenses 
que somente migraram suas plantas para o lado mexicano da 
fronteira, mantendo seus donos, capital e lucros da mesma forma 
pertencendo aos EUA, mas pagando salários mais baixos aos 
mexicanos e artificialmente computando seus ganhos no “PIB 
mexicano”.

Mas, além da crescente recolonização brasileira, que faz com 
que, na verdade, estejamos cada vez menos riquezas “brasileiras”, e 
não mais delas, como mentem o governo e a imprensa, houve ainda 
outro artificialismo que permitiu a manipulação de informação de que 
o Brasil passara a 6ª economia em 2011. Esse artifício foi a 
expressiva desvalorização do dólar, que chegou a baixar a R$ 1,50 
em determinados meses. Assim, o mesmo PIB brasileiro, que é 
calculado em reais e sempre o foi, parecia “maior” em dólares, pelo 
simples fato de que o dólar estava barato e “mais próximo” do valor do 
real. O Brasil, assim, supostamente ultrapassou o Reino Unido por 
conta de uma farsa, baseada num valor irreal da cotação cambial, 
que dava a impressão de, em dólares, nosso PIB ter crescido.

A recolonização econômica por trás do sofrível 
crescimento do PIB do Brasil
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O PIB prestes a ser rebaixado
Agora, em 2012, quando o dólar já bateu em R$ 2,10 e deve 

seguir superior a R$ 2 ao longo do ano, e o PIB segue um fracasso 
completo e absoluto, talvez ainda pior que o de 2011, a posição do PIB 
brasileiro no ranking mundial voltará a ser ultrapassada. Seria cômico 
se não fosse patético. O governo brasileiro e a imprensa, porém, não 
dizem mais nada sobre o assunto. Os poucos analistas que mencionam 
o tema é por que são instigados e, ainda assim, respondem com 
evasivas e dando ares de irrelevância para este dado. Isso, quando não 
culpam a alta do dólar pela constatação óbvia de que a economia 
brasileira é menos significativa que a britânica. Uma reação 
completamente diferente da festa irracional e demagógica que fizeram 
em uníssono quando “ganhamos” a posição do Reino Unido.

O rebaixamento do PIB brasileiro é 
inevitável, com as reservas brasileiras 
sendo consumidas para tentar frear a 
escalada do dólar sem muito sucesso 
além de contê-lo próximo à barreira dos 
R$ 2. Assim, cálculos da agência de 
classificação de risco Austin Rating, a 
partir de dados do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), apontam que o país 
terá uma redução do seu PIB em torno de 
US$ 100 bilhões com a desvalorização do 
real, saindo de US$ 2,45 trilhões para US$ 
2,34 trilhões, o suficiente para “voltar uma 
casa”. As novas projeções não mexem 
com as primeiras cinco posições no 
ranking, ocupadas por Estados Unidos, 
China, Japão, Alemanha e França.

A volta parcial à realidade é admitida até por gente ligada ao 
governo: “O dólar num patamar mais elevado tornou o PIB brasileiro 
mais real” disse José Eustáquio Vieira, economista do Ipea. Em sua 
avaliação, os números brasileiros eram “artificiais” em decorrência de 
um câmbio distorcido. Mas os problemas não para por aí, pois, se é 
muito improvável que o dólar baixe de R$ 1,90, por exemplo; não é nada 
tão difícil que se consolide em torno dos R$ 2,10, o que poderia disparar 
a inflação e as dívidas das empresas. “O câmbio, sem dúvida, estava 
muito apreciado. Porém, se o câmbio passar dos R$ 2,10, o país deixa 
de ter uma taxa de câmbio competitiva para ter uma taxa que prejudica 
o crescimento econômico.”, disse o mesmo Vieira.

A verdade é que, mesmo caindo esta posição, o PIB brasileiro 
segue sendo um retrato profundamente distorcido da realidade 

econômica do país, dando a entender uma situação muito melhor do 
que a que de fato existe. O que o PIB do país mostra é que a classe 
trabalhadora gera uma riqueza enorme em nosso território, mas, 
efetivamente não corresponde ao que de fato fica no país. A riqueza 
produzida aqui é, no frigir dos ovos, uma riqueza norteamericana, 
britânica, francesa, espanhola, japonesa e de tantos outros países. 

Além disso, o pouco que representa realmente a riqueza 
propriamente “nacional”, de brasileiros, não é usufruída pelos 
trabalhadores brasileiros, pois é usada para pagar a dívida pública de 
quase R$ 2 trilhões que temos e que resulta em centenas de bilhões 
de reais pagos anualmente sob a forma de juros. Ainda 
desconsiderando isso tudo, o que resta é apropriado e fica retido nas 

mãos dos banqueiros, grandes 
empresários e exportadores rurais 
“ n a c i o n a i s ” ,  q u e  n e n h u m  
compromisso tem com o Brasil e 
representam uma parcela marginal e 
complementar da grande burguesia 
mundial imperialista, que explora a 
todos os trabalhadores brasileiros.

A farsa da 6ª posição no ranking 
do PIB pode ser desmascarada, 
apesar de que poucos deverão 
dedicar linhas a esta má notícia. Mas 
a verdadeira necessidade dos 
explorados do Brasil é romper com o 
que está por trás do PIB e da 
apropriação do trabalho de quase 
150 milhões de pessoas, que 

ganham salários miseráveis, têm péssimos serviços públicos à 
disposição, direitos ameaçados e jornadas de trabalho abusivas. 

Apesar da estagnação econômica do Brasil, que tem sido 
constante desde os anos FHC e Lula até Dilma, a riqueza produzida 
pelos trabalhadores no campo, nas fábricas e empresas de nosso 
país é imensa e os números do PIB mostram o quanto a maioria da 
população é saqueada e explorada pelos donos destas terras, 
bancos, fábricas e empresas, que nada produzem, mas que de tudo 
se apropriam.

Esta sim é a realidade que deve vir à tona e ser mudada, e é a 
verdade contra a qual o governo Dilma, a imprensa e as demais 
instituições capitalistas lutam o tempo todo, numa campanha de 
engano e falsificações.

Crescimento PIB brasileiro dos últimos anos.2012 terá crescimento pífio. 
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Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, Ed. Tocandiras sala 41
Bairro Centro 

Porto Alegre-RS: (51) 8131-0184 

Gravataí - RS: (51) 930-11531

Viamão - RS: (51) 9246-0043

Passo Fundo - RS: (54) 9961-7450

Rio de Janeiro - RJ: (21) 7664-4932

São Paulo - SP: (11) 3715-1557

Natal - RN: (84) 9965-8949

Itaúna - MG: (37) 9162-0032

Monte Alegre - PA: (93) 9209-1529 

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro
Sede Rio de Janeiro - Rua do Riachuelo, 333 sala 1116 
Bairro Centro

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av. Rio Branco, n°829, Ed. Padre Cícero, sala 108
Bairro Centro

EDITORIAL !
Nesse mês que estamos atrevessando, o destino de 

milhões de trabalhadores irão se determinar com os 
acontecimentos decorrentes. A Primavera Árabe que está 
longe de acabar, tem mais um novo capítulo 
importantíssimo, quando o primeiro presidente cívil 
assume o poder após o fim da ditadura de Hosni Mubarak. 
Os golpes feitos pelos militares continuam demonstrando 
que o antigo regime, em parte, continua vivo fazendo com 
que os trabalhadores precisem lutar que a revolução siga 
avançando. 

A crise econômica continua a se agravar, agora com 
as notícias de salvamento dos bancos espanhois, em valor 
extremamente alto de 100 bilhões de euros! 

Paralelo a tudo isso, a luta dos trabalhadores no 

Brasil continua a se acentuar, com greves por todos os 
lados no setor de transporte público, com os metroviários e 
rodoviários cruzando seus braços em vários cantos do 
país. E logo iniciarão as campanhas salariais dos “pesos 
pesado” da classe trabalhadora: metalúrgicos, correios, 
bancários, petroleiros, etc. 

Em nossa matéria central debatemos o tema de como 
a vanguarda brasileira está se preparando para os 
próximos embates que estão com vir com algumas 
polêmicas sobre a CSP-Conlutas e as posturas de sua 
direção. Dilma, um governo enfraquecido por escândalos 
de corrupção, será obrigado a aplicar arrochos e ataques 
aos trabalhadores, o que torna o cenário favorável para que 
os trabalhadores coloque esse governo contra a parede. 

RAPIDINHAS!
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Cachoeira de lama no governo Dilma! Corrupção, que derrubou número
 recorde de ministros, toma conta do Congresso, governos estaduais e obras do governo federal.

Depois de sete ministros serem demitidos no governo Dilma, e a 
corrupção ser revelada em todos os cantos do governo, dos Transportes à 
Agricultura, passando pelas Cidades, Turismo, Esportes,  até a Casa Civil – 
a pasta mais importante de um governo - mais uma vez teve o ministro 
derrubado por corrupção. 

A troca de favores e compra de apoio de partidos através do 
loteamento de cargos e de estatais e ministérios fez de mais um governo do 
PT um grande balcão de negócios e as demissões não tingem nem 1% dos 
corruptos. Além disso, após demitidos, nenhum dos corruptos figurões foi 
punido, preso ou teve que devolver algum dinheiro.

Desta vez, a corrupção que já atingia o governo, o Judiciário e o 
Congresso, teve mais um personagem tornado famoso: o bicheiro Carlinhos 
Cachoeira, o mesmo que aparecia nas gravações que deram início ao 
escândalo do mensalão. Agora, ele volta, assombrando senadores, 

deputados, governadores e altos funcionários do governo Dilma, que agiam 
como empregados do criminoso, apresentado projetos, empregando 
amigos e defendendo os interesses deste e de outros bandidos.

Na lista de empregados, Cachoeira tinha parlamentares do PT, 
PSDB, DEM, PMDB e de praticamente todos os partidos. Também 
controlava os governos do DF (Agnelo Queiroz, do PT), GO (Marconi Perillo, 
do PSDB) e RJ (Sérgio Cabral, do PMDB) e ministros do STF. Para todos, 
ele comprava presentes, levava em viagens, pagava propina, recebia 
cumprimentos de aniversário. 

Mais uma vez, fica nítido que eles são todos iguais e a corrupção é 
parte inerente ao capitalismo, ainda mais em governos e regimes políticos 
como os que existem no Brasil, com partidos fisiológicos que são idênticos 
entre si, sustentados por bancos, empresas e construtoras que depois 
controlam suas ações; e com uma Justiça formada por bandidos que 
representam as mesmas oligarquias há séculos.

Delta: a empresa do PAC e da Copa do Mundo!
A empresa “séria” de Carlinhos Cachoeira, que sempre ganhou 

dinheiro com caça-níqueis e demais jogos de azar, a Delta, era a coroação 
de um esquema criminoso que resolveu ingressar no negócio mais lucrativo 
da roubalheira: a construção de obras com dinheiro 
público. Para Cachoeira, foi um achado, do qual se 
valeu através da ligação com Fernando Cavendish, 
executivo da Delta. Para os políticos corruptos do 
PT, PSDB, PMDB e DEM, foi um avanço que 
permitia ter sua própria empresa corrupta, através 
de um ladrão conhecido e bem relacionado com 
todos eles.

Ao invés de fazer vistas grossas ao 
superfaturamento das obras da Camargo Corrêa, 
Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e 
OAS, e depois cobrar um percentual destes roubos, 
os políticos acharam na Delta uma empresa com 
quem podiam tratar desde o começo de quanto 
iriam desviar. Não se tratava mais de empresas 
corruptas e corruptoras com algum tipo de 
satisfação a dar a acionistas, e sim de uma típica empresa fantasma, 
surgida do nada e montada com o único propósito de elevar a corrupção nas 
obras públicas a um novo patamar, até então inédito, de roubalheira.  

Assim, a Delta assumiu o controle da maioria das obras do PAC e da 
Copa do Mundo, sendo o braço direito do governo Dilma e seus principais 
projetos. A Delta era a responsável pela construção do Maracanã, e de três 
outras obras fundamentais dentro dos preparativos para a Copa do Mundo, 
com contratos que somam R$ 1,198 bilhão. São obras de mobilidade urbana 
no Rio, Belo Horizonte e Fortaleza. A construtora também está presente em 

cinco grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 
contratos que somam R$ 1,363 bilhão. 

A Delta vai receber cerca de R$ 500 milhões 
da União apenas em 2012, 14 vezes o que 
ganhou em 2003, primeiro ano do governo do PT. 
Cavendish começou a destacar-se na 
contabilidade do governo do PT em 2004, ano 
em que sua empresa cresceu 119%. Os valores 
vêm aumentando em progressão geométrica. 
Em menos de cinco anos, a Delta já faturou R$ 
1,5 bilhão do governo. Só em obras do PAC são 
85 milhões.

Um dos primeiros filões explorados pela Delta 
nesta fase de lua de mel permanente com o 
governo foi a “Operação Tapa-Buracos”, que, 
pela urgência, não seguiu os tradicionais 
critérios de licitação pública. A partir daí, a 
empresa não para de crescer e se transformou 
na principal empresa do principal plano do 

governo Dilma.
É preciso expropriar imediatamente a Delta e os bens de todos seus 

sócios e colaboradores, suspendendo todas as obras públicas suspeitas e 
passando a geri-las por meio de funcionários públicos e de uma empresa 
estatal de construção. A investigação deve ser conduzida por entidades dos 
trabalhadores e deve analisar em detalhes as relações desta e das demais 
empresas corruptas e corruptoras com o governo Dilma e demais governos 
e poderes do Estado, punindo todos os envolvidos com a perda do mandato 
e cadeia.

Mensalão, apesar de Lula, deve ser julgado em agosto
Em 1º de Agosto deste ano iniciará, finalmente, o julgamento do 

maior caso de corrupção planificado e organizado da História do Brasil. A 
quadrilha instalada no governo Lula, chefiada por ele mesmo e por seus 
principais ministros, destacando-se seu braço 
direito, o então ministro da Casa Civil, José 
Dirceu, atuou impunemente por alguns anos, e, 
depois de ter seu esquema de compra de 
deputados e senadores revelado, segue há 
quase 7 anos sem punição alguma. A pressão 
do PT e a manutenção da corrupção nos 5 anos 
seguintes de mandato de Lula e mais 2 anos de 
governo Dilma, fortaleciam a possibilidade de 
arquivamento das denúncias ou de prescrição 
dos crimes. Mas a pressão popular e a reação 
de indignação popular diante de que o caso 
ficasse “por isso mesmo”, levaram a que o STF, 
que absolveu Collor, tivesse que garantir o 
julgamento para este ano. 

O ex-presidente Lula só não foi incluído 
como quadrilheiro na denúncia, por ter alegado 
que nada sabia do que ocorria a sua volta, para 
depois sair em defesa de um por um daqueles 
em que deixou recair a culpa durante o auge da 
crise. A blindagem da imprensa e da própria oposição que não queria que a 
crise política pudesse sair do controle com a derrubada de mais um 
presidente, pouco mais de uma década depois da queda de Collor, salvou 
Lula, não permitindo que o caso saísse das instituições, tudo na base da CPI 
onde tudo acaba em pizza. Porém, Lula não se contenta em ter sido livrado 
de sua evidente responsabilidade, e tenta, como parte da legitimação de seu 
governo, impedir que qualquer um seja condenado. A última ação neste 

sentido foi a tentativa escandalosa de ameaçar e chantagear um ministro do 
STF, Gilmar Mendes (igualmente corrupto e execrável, sendo um dos mais à 

direita numa Corte completamente 
reacionária), num gesto de afronta a 
qualquer lei ou à independência dos 
poderes, conceitos de que a burguesia (e o 
PT entra ela) sempre defendem tão 
entusiasticamente.

Os trabalhadores não podem 
depositar nenhuma confiança no STF, que é 
campeão em absolver todo o tipo de 
criminosos e corruptos. Mesmo que haja a 
condenação, o julgamento do STF já é parte 
de uma pizza que vem sendo assada desde 
o começo. Lula foi deixado de fora, um dos 
mentores do plano, Luiz Gushiken, já foi 
absolvido e retirado do processo e as penas 
sol ici tadas a cada um dos ainda 
denunciados são risíveis. A Justiça 
burguesa não representa os trabalhadores e 
o povo é quem deveria ter julgado os 
corruptos, por meio de suas próprias 
organizações. Ainda assim, não é possível 

permitir que os criminosos que compravam votos para, por exemplo, 
aprovar a Reforma da Previdência de Lula, que retirou direitos dos 
aposentados, fiquem impunes. Temos que exigir e pressionar para que 
todos os culpados que chegaram ao STF recebam as penas máximas e que 
esta definição sirva como ponto de partida para impulsionar outras ações 
contra estes mesmos corruptos e todos os demais que não foram 
denunciados.

Reforma do Maracanã concedida à Cachoeira por Dilma.

Lula pressionou Mendes para adiar julgamento.
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As massa do Egito acabam de evitar um golpe militar em toda 
sua extensão, que já havia iniciado e era preparado para ser 
concluído por meio da declaração fraudulenta da vitória do candidato 
pró-Mubarak. A Comissão Eleitoral do Egito, que, sob ordens da Junta 
Militar golpista que governa o Egito há mais de um ano, desde a 
derrubada de Hosni Mubarak, vinha adiando o anúncio do resultado 
do segundo turno da eleição presidencial, para ganhar tempo para 
impedir a divulgação da vitória incontestável de Mohammed Morsi, 
candidato da Irmandade Muçulmana. O plano era proclamar a eleição 
de Ahmed Shafiq, assassino e ex-braço direito de Mubarak, sendo o 
homem do regime criminoso da ditadura que durou mais de 30 anos 
no país.

O golpe que a Junta Militar tramou era a continuidade e 

aprofundamento do golpe já dado há poucos dias, quando anularam 
todo o processo de eleições legislativas, que levou meses e cobriu 
todo o país, e no qual a Irmandade Muçulmana também saiu vitoriosa 
e os membros do antigo regime foram eleitoralmente humilhados.

Mas as dezenas de milhares de pessoas nas ruas do Cairo e 
das principais cidades do Egito, exigindo que saísse o resultado óbvio 
de derrota de Shafiq, forçaram a Junta Militar, sob o risco de incendiar 
o país todo em uma 2a revolução, a ter que recuar em seus planos.

Morsi foi declarado o vencedor! Mas a Junta Militar segue 
dando as cartas com o Parlamento fechado, e a Irmandade 
Muçulmana não merece nenhuma confiança dos trabalhadores, pois 
se recusou a derrotar o golpe nas ruas e assumiu o governo em base 
a um acordo com os militares e aceitação das medidas golpistasn 
tomadas até agora. 

Depois da conspiração militar, golpistas recuam 
parcialmente e fazem acordão com Irmandade Muçulmana

Shafiq, que foi o último primeiro-ministro de Mubarak, é odiado 
pelas massas e nunca poderia ter sido eleito. E a demora em anunciar o 
golpe de sua vitória é exatamente para que se possa preparar a repressão 

militar às manifestações e onda de violência revolucionária que 
certamente virão se o golpe seguir adiante.

Neste momento, ainda que mantenham-se todas as exigências e 
denúncias em relação à Irmandade Muçulmana e seu programa burguês 
e que flerta com o fundamentalismo religioso, a defesa de que se 
proclame Morsi como o ganhador evidente das eleições é a primeira 
atitude a tomar para impedir o massacre da revolução.

Parte da população vai mais além do que o repúdio aos aliados de 
Mubarak e à Junta Militar, e também condena a própria 
Irmandade Muçulmana, que sempre teve um papel 
secundário nas lutas da revolução e foi quem mais defendeu 
a canalização da revolução para a via eleitoral controlada 
pela Junta Militar. Estes setores mais avançados estão 
corretos em buscar uma alternativa própria e não confiar em 
nenhuma saída burguesa. Parte dos ativistas deste campo 
político inclusive chamaram o boicote das eleições, em que 
muitos candidatos foram proibidos de concorrer, e mais 
setores ainda tomaram esta posição neste 2º turno, por não 
haver um candidato com um programa realmente dos 
trabalhadores. 

Mas, diante de um golpe já em curso e que pode 
representar o retorno do regime Mubarak, quase 
integralmente, é preciso uma ampla unidade de ação contra 
o golpe e para recolocar nas ruas a força da Praça Tahir, das 
barricadas de Alexandria e das greves de Suez. É preciso 
construir uma 2ª revolução no Egito! 

A luta central neste instante é barrar o golpe, e para 

isso todas as forças devem ser postas em ação. Mas, olhando para o 
futuro, o maior problema é que outros golpes virão, contra a Irmandade 
Muçulmana, ou em conjunto com ela, dependendo da situação, de quem 
for o governo e da radicalização da massa. Este golpe os que virão caso 
derrotemos o atual, existirão até a última hora em que o capitalismo existir 
e estiver ameaçado de morte no Egito, sempre com o propósito de 
bloquear o ascenso das massas. 

Uma revolução que coloque os trabalhadores no poder, poria 
abaixo todo o entulho militarista, fundamentalista e proimperialista do 
Egito, arrebentando a burguesia nacional e os interesses das 
multinacionais e dos governos dos Estados Unidos e da Europa. Por isso, 
não há duas etapas distintas e sem comunicação entre si nas tarefas que 
se colocam para os revolucionários no Egito. Não se trata de primeiro 
derrotar o golpe e, apenas depois, lutar pelo poder dos trabalhadores. É o 
contrário: ambos processos são parte indissociável de uma mesma luta, 
pela vitória da revolução egípcia e pelo aniquilamento dos exploradores e 
de suas instituições no país.

Porém, este processo permanente e contínuo, que está aberto, 
exige uma primeira medida, para impedir que seja abortado: derrotar o 
golpe. 

Os generais tiraram do próximo presidente muitos de seus 
poderes em uma declaração feita enquanto as seções eleitorais eram 
fechadas após o segundo turno no domingo à noite. Também assumiram o 
poder legislativo depois da Corte Superior ter ordenado a dissolução do 
Parlamento eleito. O golpe está claro! 

O Judiciário, o Legislativo e o Executivo são apenas fantoches, 
controlados pelas Forças Armadas que planejam suprimir as conquistas 
da revolução até agora e restaurar uma ditadura militar proimperialista no 
Egito. 

A revolução mundial passa por este conflito e os lutadores têm que 
imediatamente assumir seu papel, de enviar militantes e recursos para a 
resistência ao golpe e continuidade da revolução.

Não podemos aceitar o fechamento do Parlamento eleito! Pela derrota 
total da Junta Militar fascistoide, nenhuma 
confiança na Irmandade Muçulmana!
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A maior greve de metroviários do país paralisou São Paulo e 
assombrou a burguesia de todo o Brasil, assim como os governos de 
todas as esferas à espera da Copa do Mundo. O sistema viário das 
grandes cidades depende cada vez mais do metrô como meio de 
transporte e se este sistema para, as cidades literalmente param 
também. Em SP, a greve que atingiu mais de 4 milhões de usuários, 
afetou quase 100% dos paulistanos em efeito cascata, pois era 
impossível chegar ao trabalho com os 249 km de engarrafamento 
registrados pelo sistema de controle de tráfego na manhã do dian de 
greve. Os trabalhadores tiveram a cidade na mão enquanto estiveram 
paralisados e, não por acaso, mídia, governo e Justiça entraram em 
ação para tentar impedir a continuidade da luta.

Estes inimigos e seus ataques, porém, são velhos conhecidos 
do movimento sindical. Nas recentes greves de Correios e bancários, 
os governos Lula e Dilma, além dos próprios banqueiros, demitiram, 
cortaram ponto, suspenderam o tíquete alimentação, retaliaram os 
grevistas de todas as formas, etc., mas as greves seguiram. No 
Banco da Amazônia (BASA), a greve passou por cima de todas as 
ameaças e punições, enfrentando inclusive o TRT e TST, e saiu 
vitoriosa após 77 dias. mais sérias ainda eram as consequências 
previstas na greve dos PMs e dos bombeiros, realizadas, mesmo 
assim, contra tudo e contra todos, e também vitoriosas, ainda que sob 
a coação de prisões, decretos de ilegalidades, etc.

Por isso, não se pode aceitar o 
desfecho da maior greve dos 
metroviários do país, após apenas um 
dia, em que a luta mostrou que tinha 
condições de dobrar o governo do 
PSDB, e foi encerrada por migalhas.

O sindicato dos Metroviários de 
São Paulo é apresentado como um 
exemplo pela direção da CSP-
Conlutas, central dirigida pelo PSTU. 
Nas últimas eleições para este 
s i nd i ca to ,  es te  pa r t i do  d i t o  
revolucionário, se aliou a integrantes 
do reformista PSOL, mas também de 
governistas e setores inclusive da 
direita e da burguesia. A Conlutas e o 
PSTU, longe de achar isso uma 
contradição, apresentam este modelo 
de ganhar sindicatos como um 
exemplo a ser imitado, entrando por 
sua porta dos fundos, ao abrir mão de princípios básicos como a não 
conciliação de classes e a independência política. Pois, na prova da 
vida prática, vimos onde resultou um sindicato desta espécie.

O sindicato dos metroviários decidiu, tendo defendido isso 
junto aos trabalhadores, encerrar a greve no Metrô da capital paulista, 
e seguir obedientemente a conciliação conchavada junto do governo 
Alckmin (PSDB) no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). O mesmo 
Alckmin "assassino" denunciado pela desocupação do Pinheirinho foi 
presenteado pelo fim de uma greve que nem pôde se desenvolver, 
mas já colocava seu governo contra a parede. os trabalhadores foram 
traídos de cima a baixo por este acordo vergonhoso, e só o PSDB teve 
a comemorar. 

E foi de forma pública que Geraldo Alckmin, governador de SP, 
fez mesmo isso, demonstrando satisfação na noite da quarta-feira 
com o fim da greve dos transportes do Estado, já que, segundo ele 
mesmo: "o aumento real para os metroviários ficou próximo da 
proposta do governo, de 1,5%". É um escárnio com os trabalhadores 
que tinham tudo na mão para arrancar o conjunto de sua pauta que 
tenham que engolir miseráveis 6,1% de reajuste e que o PSDb ainda 
deboche de sua luta dizendo que era isso mesmo que já esperava dar, 
e que ainda está acima da inflação, sendo que a inflação real é muito 
superior a isso.

A "satisfação" de Alckmin acontece porque o fim da greve do 
metrô não entregou apenas os trabalhadores deste sistema à merçê 
dos patrões, com um salário que perderá poder de compra e estará 
congelado por mais um ano. Na esteira do acordo horroroso de SP, as 
greves do transporte no Recife, Natal, Minas e inclusive em SP 
mesmo, no sistema de trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos) também foram duramente golpeadas.
O "exemplo" do sindicato do metrô de SP, propagado pela 

Conlutas/PSTU, na verdade, se transformou num exemplo negativo; 
num exemplo patronal, para encerrar as greves por ninharias. Assim, 
os trabalhadores da CPTM também encerraram sua greve, com as 
mãos abanando. A proposta aprovada goela abaixo prevê correção 
salarial de 4,60% (IPC/FIPE) + 1,94% de produtividade, estendida 
para os benefícios, afora o vale-refeição, que passará de R$ 18 para 
R$ 20, um incrível aumento de R$ 2. A traição do metrô é responsável 
também por este arrocho sobre os funcionários das linhas de trens.

Mas, e no metrô, pelo que se encerrou a greve que tinha 
parado a maior cidde do Brasil e deixava o governo fragilizado e na 
iminência de ter que ceder tudo o que fosse reivindicado? Um reajuste 
do salário da categoria em 6,17%, um aumento no valor do vale-
alimentação (de R$ 158,57 para R$ 218,00 ) e do vale-refeição (R$ 
19,00 para R$ 23,00) e reajuste do adicional de risco de vida para 
seguranças e agentes de estação de 10% para 15% do salário 
nominal. Todos pontos completamente abaixo do que era reivindicado 
e do que poderia ter sido conquistado. Como disse o satisfeito 
Alckmin, só foi dado o que o governo queria dar e já estava decidido a 
dar. A greve não conquistou mais nada!  

Ou seja, o adicional de risco de vida, que até mesmo para os 
carteiros (sob outro nome, vinculado à 
periculosidade) é de 30%, e que chega 
a mais de 100% dependendo da 
categoria, seguirá em míseros 15% no 
metrô, atingido por uma onda crescente 
de assaltos e violência, que já 
resultaram inclusive em mortes. A 
Participação nos Resultados (PR) não 
teve definição alguma e o reajuste 
salarial foi o pior possível. Poucas 
categorias, mesmo as que não lutaram 
absolutamente nada, ganharam um 
índice tão rebaixado como os 6,1% do 
metrô, acertados pelo sindicato 
defendido pela Conlutas!

Mas, como já era de se esperar, 
nenhuma autocrítica foi feita pelo 
sindicato. Ao contrário, a entidade 
defendeu faz um balanço positivo do 
acordo de fome que fechou. Após a 
reunião no TRT, e antes mesmo de 

aprovar junto à categoria o plano de Alckmin, o presidente do 
sindicato, Altino de Melo Prazeres Júnior, já considerava "razoável" a 
contraproposta da empresa. "Apesar de não ser a ideal", 
evidentemente. 

Após ter realizado sua última greve apenas em 2007, e de ter 
uma adesão extraordinária dos trabalhadores, com enorme 
disposição de luta, o sindicato entregou a greve, como talvez nenhum 
sindicato cutista tivesse tido condições de fazer. E, tal como os 
cutistas fazem nos metalúrgicos, bancários, comerciários e correios, 
onde puxam o tapete dos trabalhadores greve após greve, o sindicato 
"exemplo" da CSP-Conlutas ainda saiu comemorando a traição.

“Realizamos uma das maiores greves dos últimos anos, com 
ampla adesão de todo o quadro de funcionários. Pararam os 
operadores de trem, funcionários da manutenção e das estações e o 
corpo de segurança”, afirmou o presidente do sindicato que entregou 
tudo isso por 6,1%. A proposta dos trabalhadores era de mais de 14% 
de reajuste e Alckmin ofereceu, na 1a proposta, 5,7%. Os números 
dizem tudo e mostram por que Alckmin saiu tão contente com o 
sindicalismo do metrô. O que ainda não entendemos é de onde vem a 
satisfação destes sindicalistas. 

Deste "exemplo", os trabalhadores não precisam e, aliás, se 
fosse para ganhar um sindicato e fazer isso, certamente não seria 
necessário se organizar, pois menos que isso a CUT não obteria. 
Assim, esta campanha salarial mostra a falência da representação 
sindical brasileira e a necessidade de uma nova direção, 
democrática, de luta, combativa e antigovernista, como a única forma 
de representar de verdade os interesses da classe trabalhadora. 

Após greve dos trabalhadores encurrular governo Alckmin, 
sindicato do metrô de SP, composto pela Conlutas, entrega greve por 6,1%

Greve poderosa termina com acordo rebaixado.
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O congresso da CSP-
Conlutas realizado entre 27 e 30 de 
abril deste se encerrou sem ter 
definido nenhuma campanha ou 
ação concreta importante na vida 
política de nenhuma categoria, e 
suas resoluções foram solenemente 
ignoradas pela massa trabalhadora 
brasileira. Além dos problemas 
inerentes e compreensíveis a uma 
central que disputa espaço contra as 
gigantes governistas, a pequena 
CSP-Conlutas dá sinais de desgaste 
e de encolhimento e retrocesso, tanto 
numérico como político.

Desde 2004, quando foi 
criado o embrião da Conlutas na 
cidade de Luiziânia, já se foram 8 
anos, sendo que este tempo deve ser 
claramente dividido em dois 
períodos.

Até seu congresso de 
fundação oficial, em 2006, na mesma 
S u m a r é  q u e  a g o r a  s e d i o u  
novamente o 5º encontro a serviço de 
uma alternativa por fora da CUT (os 
outros  foram em 2008 e 2010), a 
CSP-Conlutas expressou o novo, o 
anticut, o sindicalismo de base, 
radical, independente do governo, 
classista, referenciado no socialismo 
e que se tratava inclusive como um 
possível embrião dos futuros 

c o n s e l h o s  p o p u l a r e s  q u e  
organizariam as massas exploradas 
numa revolução brasileira.

De lá para cá, o conteúdo 
estratégico de duplo poder que se 
propunha à central, e a atuação 
prática antiburocrática, que foi 
responsável por desfiliar inúmeros 
sindicatos da CUT traidora e resgatar 
estas entidades para a luta, deram 
lugar a um conteúdo e teoria 
oportunistas e reformistas ao 
extremo, e a uma prática de cúpula e 
aparelhista que imita, em termos, a 
mesma estrutura das centrais 
burocráticas tradicionais. 

Assim, ao menos nos últimos 
5 anos, a direção da Conlutas 
apostou todas suas fichas em 
crescer “por cima” através de 
acordos com oportunistas, os quais 
fracassaram um atrás do outro, e de 
chapas com os traidores dos 
trabalhadores, em média com a 
mesma taxa insucesso. Do ponto de 
vista organizativo, as coordenações 
locais desapareceram e mais de 90% 
dos recursos da central sustentam o 
aparato de profissionais e sedes da 
central, estando quase tudo isso a 
serviço do PSTU, que controla a 
central, cada vez mais de modo mais 
isolado e hegemonista.

O  r e c e n t e  c o n g r e s s o  
chancelou todas estas mudanças 
para pior e aprofundou ainda mais 
es te  curso re formis ta  e  de 
conciliação de classes, tendo 
a p r o v a d o  a c r i t i c a m e n t e  a  
participação em câmaras tripartite 
com governos e burgueses na 
construção civil, e reforçado a 
estratégia de unidade com a CUT, 
UGT e muitos outros setores que 
representam os interesses da 
burguesia, numa Frente Única com 
os patrões e seus representantes em 
todo om país, chamada de “Espaço 
de Unidade de Ação”. A partir de 
agora, oficialmente, a CSP-Conlutas 
aprova e defende integrar estas 
Frentes Únicas com a burguesia em 
todos os terrenos, atuando junto do 
governo e da patronal. São assim as 
câmaras tripartites, as chapas com 
os representantes do governo em 
todo o país e a atuação num mesmo 
organismo, o “Espaço de Unidade de 
Ação”, com a direita sindical e os 
maiores traidores do movimento 
social. 

Do ponto de vista objetivo, 
este foi o menor congresso de todos, 
desde a fundação da Conlutas, com 
no máximo 1700 delegados e menos 
de  2000  pessoas  no  to ta l .  

Pol i t icamente,  nenhum setor 
expressivo entre as correntes 
operárias que não compõem a 
Conlutas retornou ou se aproximou 
da central, e ao que se assiste é ao 
afastamento e hostilidade cada vez 
maiores de todos os demais setores, 
em especial a CST/PSOL, que até há 
pouco era membro da central, e hoje 
está em pé de guerra com a 
Conlutas. O exemplo mais flagrante e 
desastroso desse retrocesso é que 
sequer um ato unitário de 1º de Maio, 
que é uma simples unidade de ação, 
s e  c o n s e g u i u  f a z e r ,  e  a s  
manifestações foram divididas.

Uma Conlutas ainda menor, 
mais oportunista e afastada da base 
e da necessidade de colocar a massa 
em marcha: é a entidade que saiu de 
Sumaré em 30 de abril, 6 anos após 
ter sido fundada com festa e enorme 
empolgação. Este isolamento da 
Conlutas já reflete sua política de 
falta absoluta de trabalho de base, 
mas também se torna causa de mais 
problemas ainda. É um círculo 
vicioso em que o esvaziamento dos 
fóruns da central e uma política cada 
vez mais oportunista e coadjuvante 
do peleguismo são fatores que levam 
um ao outro, de forma cumulativa.

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

O retrocesso da Conlutas, a 
partir de um congresso que nada ou 
muito pouco aprovou como plano de 
luta e atividades políticas, é ainda 
pior quando observamos o clima 
revolucionário que contagia o 
m u n d o .  H á  u m  p r o f u n d o  
questionamento dos trabalhadores 
ao redor dos 5 continentes quanto à 
falência do capitalismo e de seus 
modelos econômicos e regimes 
polít icos, sejam os governos 
d i t a t o r i a i s ,  s e j a m  a s  
pseudodemocracias europeias. 

A destruição do “Estado de 
Bem-Estar Social” e o desmonte de 
serv iços públ icos e d i re i tos 
trabalhistas e previdenciários 
questiona o sindicalismo passivo e 
adaptado que as demais centrais já 
representavam. E, no Brasil, embora 
sem tantas lutas, também há uma 
grande necessidade da classe 
trabalhadora reagir aos tremendos 
ataques que sofre, produtos da 
histórica e inédita crise econômica 
mundial do capitalismo. E  a  
Conlutas, na contramão disso, não 
dá resposta alguma a estas questões 
no terreno que deveria dar: nas ruas.

N ó s  d o  M o v i m e n t o  
Revolucionário, e o bloco de que 
fizemos parte, “Por uma CSP-
Conlutas de base, democrática e 
an t igovern is ta ” ,  p ropusemos 
avançar através de campanhas pela 

conquista de direitos fundamentais, 
como a redução da jornada de 
trabalho, o aumento real dos salários 
mínimo e das categorias como um 
todo, a reestatização das empresas 
privatizadas, estatização do sistema 
financeiro e não pagamento da dívida 
pública. 

Estes pontos, que alterariam 
profundamente a prioridade do 
orçamento brasileiro e atacariam os 
l u c r o s  d a  b u r g u e s i a  e  d o  
imperialismo, seriam capazes de 
melhorar significativamente a vida da 
imensa maioria da população, caso 
fossem vitoriosos; e levantariam esta 
discussão em milhares de locais de 
trabalho e para milhões de pessoas, 
em qualquer situação. 

Contudo, estas bandeiras e a 
deflagração efetivamente das 
campanhas e lutas de rua em torno 
delas não sairão do papel, ao menos 
no que depender da direção da 
Conlutas. A CSP-Conlutas vem 
defendendo e praticando outro 
caminho. 

Por isso, não protagonizou 
nenhuma luta de massas e de rua 
nacional nos últimos anos, ficando 
apenas a reboque de inócuas 
marchas à Brasília, semestrais ou 
anuais, em conjunto com a CUT e 
demais pelegos. Neste Congresso, a 
direção a central manteve e 

aprofundou esta opção burocrática e 
nada de prático saiu como ação 
direta a ser construída pela entidade.

A  c o n t i n u i d a d e  e  
agravamento da situação mundial 
revolucionár ia,  com ascenso 
operário em inúmeros países, e 
reação burguesa com ataques 
raramente vistos em tal magnitude ao 
mesmo tempo em tantos locais do 
mundo, exige das entidades dos 
trabalhadores, os sindicatos entre 
elas, uma postura de combate e 
enfrentamento que não se vê na 
ampla maioria do movimento social e 
sindical. E a Conlutas abandona esta 
perspectiva a olhos vistos.

Comparat ivemante aos 
ataques contra os trabalhadores 
europeus, que estão literalmente 
destruindo conquistas angariadas 
em décadas de lutas da noite para o 
dia, a situação no Brasil ainda é 
menos dramática, o que não deve 
permanecer por muito tempo. 
Independentemente da sombria 
realidade futura, que vai se 
confirmando com mais um ano em 
que o crescimento do PIB será 
minúsculo, o fato é que já vivemos 
ataques brutais em nosso país. 
Alguns deles são gerais (em especial 
na Previdência e no que se refere aos 
cortes bilionários de verbas das 
áreas sociais), mas a maioria ainda é 

de forma fragmentada. Isto,  
combinado com o corporativismo da 
maioria dos sindicatos e centrais, faz 
com que não exista uma alternativa 
que aglutine os diferentes setores do 
operariado no Brasil para travar o 
enfrentamento à Frente Popular, e 
não há uma reação de conjunto para 
lutar contra estes ataques.

Da burocracia não se poderia 
esperar outra coisa, mas o que é 
mais grave é que a Conlutas também 
se omite diante desse cenário. Nesse 
congresso da Conlutas não foi 
diferente, e saímos com mais certeza 
ainda que essa postura defensiva, e 
de abandono total do enfrentamento 
ao governismo e de cumplicidade e 
covardia em relação à polarização 
social gigantesca que existe 
atualmente, opondo a revolução e a 
contrarrevolução em cada luta, faz da 
Conlutas uma central cada vez mais 
igual às demais e incapaz de servir às 
necessidades da classe trabalhadora 
e do movimento sindical.

Concretamente, não há 
nenhuma palavra-de-ordem a ser 
agitada nacionalmente, nenhuma 
ação de rua planejada, nenhum 
elemento efetivo do "plano de ação" 
que se enfrente contra Dilma e que 
tenha medidas à vista! 
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Cresce a importância da luta antiburocrática

Todas as polêmicas que 
fazemos podem ser sintetizadas sob 
essencialmente 3 eixos: 
a) Defender um programa da classe 
trabalhadora e de combate aos ataques 
do governo X a composição de Frentes 
Únicas com o governismo, o próprio 
governo e os patrões; 
b) Insistir e priorizar a política de ruptura 
com a CUT e defesa de um sindicalismo 
de base e combativo X a conciliação com 
a CUT, retorno a seus fóruns (em 
bancários, por exemplo) e atuação em 
marchas e atos com entidades do 
governo e sob suas reivindicações; 
c) Priorizar a ação direta, o trabalho de 
base, o rodízio nos sindicatos e a luta 
contra a burocratização da própria 
central, impedindo que suas entidades 
recebam o imposto sindical X a falta de 
ações de rua e o abandono das 
discussões na base, em favor dos 
acordos de cúpula e do aparelhamento, 
que consome mais de 90% dos recursos 
da central. 

Esses temas são as principais 
causas de por que a CSP-CONLUTAS se 
torna cada vez mais uma central incapaz 
de unificar as lutas dos trabalhadores e 
ausente dos grandes debates nacionais 
que hoje existem, a começar pela 
resistência aos ataques de Dilma e por 
campanhas pela ampliação de direitos, 
aumento dos salários e combate às 
dívidas crescentes. Para nada disso a 
CSP-Conlutas hoje serve, nem a nada 
disso ela se dedica através de 
campanhas de massa. 

A questão é que a relação 
burocrática do PSTU e de sua direção 
partidária com o aparato sindical em que 
se transformou a Conlutas chegou a um 
ponto em que a capitulação política até 
mesmo ao governo e aos governistas e o 
oportunismo constante se tornaram não 
apenas insdispensáveis como são o que 
alimenta a direção da Conlutas, que 
sobrevive das centenas de cargos e das 
verbas provenientes da participação em 
s ind ica tos  em comum com os  

representantes da burguesia/governo.
O PSTU se obriga a ver como 

saída para suas sucessivas derrotas 
manter e aprofundar o caminho de 
aprovar, referendar e seguir aplicando 
Frente Únicas com setores do 
governismo, o que quer dizer que vamos 
ver mais chapas com o que há de pior da 
burocracia daqui por diante. Não haverá, 
por dentro da atual direção, qualquer 
autocrítica ou possibilidade de revisão 
desta política, pois isso se tornou uma 
necessidade orgânica para eles 
sustentarem a CSP-CONLUTAS, à 
medida que eles abriram mão do eixo de 
romper com a CUT e de filiar mais 
sindicatos à central.

Além disso, certamente vão 
seguir abandonando todo ponto 
programático que possa lhes atritar com 
qualquer outro possível aliado. Um dos 
exemplos mais vergonhosos desta 
política de traição em relação à classe 
trabalhadora, suas lutas e revoluções 
está na recusa absoluta do PSTU e da 

central que dirigem em aceitar que haja 
uma resolução contra os governos 
burgueses de Chávez, Evo Morales e 
seus similares latinoamericanos. No 
último congresso, assim como tínhamos 
feito nos anteriores, propusemos uma 
resolução neste sentido, à qual o PSTU 
se contrapôs e votou contra, impedindo 
que a CSP-Conlutas tenha qualquer 
posição sobre governos que estão a 
serviço do imperialismo e atacando o 
direito dos trabalhadores. A explicação? 
"Não podemos definir uma posição que 
atrapalhe os planos de aproximarmos 
outros setores". 

Isso significa que, pelas mãos 
do PSTU, a Conlutas não passará de um 
apêndice das organizações reformistas e 
dos traidores de classe, subordinando 
seu programa a ser uma linha auxiliar da 
neopelega Intersindical (que capitula 
permanentemente ao governo nas 
categorias que dirige) e de quem mais, 
num futuro incerto, puder voltar a se 
aproximar. É por isso que a Conlutas 
precisa de uma nova direção.

Do ponto de vista geral, o 
fracasso do congresso, com muito 
menos delegados e observadores que o 
previsto, fez com que a direção da 
central, o PSTU, se obrigasse a não 
repetir algumas situações que ocorreram 
em 2010, quando a falta de democracia 
f o i  abso lu ta ,  se  p ro ib indo  os  
observadores de poderem falar, 
acabando com os grupos de discussão, 
dando golpe em cima de golpe na 
plenária final e rasgando a maioria das 
del iberações que dever iam ser 
submetidas à plenária, etc. 

Assim, por estar mais fragiliza, a 
direção da Conlutas teve de permitir um 
pouco mais de democracia no 
congresso. Tal postura não decorreu de 
uma mudança de concepção da 
burocracia dirigente da Conlutas, mas 
sim de sua observação de que o 
congresso estava ia muito mal e, para 
não agravar  es ta  s i tuação de  

esvaziamento com denúncias de falta de 
democracia, era melhor adotar uma 
postura defensiva. 

É interessante observar,  
entretanto, que nenhuma destas 
"concessões" foi dada de graça ou 
proposta pelo próprio PSTU. Cada uma 
das "conquistas" democráticas teve que 
ser defendida por nós e disputada em 
plenário, desde o direito básico de que os 
observadores pudessem falar até o 
também elementar direito a que se 
cumprisse o regimento e que TODAS as 
propostas aprovadas por ao menos 10% 
dos votos nos grupos fossem à plenária; 
passando pelo direito de declaração de 
voto na abstenção e por mais tempo aos 
grupos.

Mas também é interessante 
que, apesar de estar na defensiva e ter 
que engolir determinadas medidas 
d e m o c r á t i c a s  n o  c o n g r e s s o ,  
impulsionadas por nosso bloco, o PSTU 

é incapaz de dirigir a Conlutas sem ser 
burocrático. E isso fez com que os 
acordos só durassem meio congresso, 
fazendo com que em sua 2a metade 
voltassem a se repetir todas as 
m a n o b r a s ,  g o l p e s  e  m e d i d a s  
antidemocráticas de outros congressos.

Podemos contabilizar mais de 
100 propostas aprovadas nos grupos 
que foram sumária e simplesmente 
descartadas e impedidas de irem à 
plenária final. De uma metade a outra do 
congresso, a oposição passou a ser 
tratada como sempre fora: com tacão de 
ferro, e o trator da maioria foi ligado com 
toda a força. 

Na contabilidade final, tivemos 
um congresso com mais tempo para as 
discussões, com o conjunto de seus 
participantes credenciados podendo 
falar nos grupos e um espaço inédito nos 
últimos anos para que pudéssemos fazer 

as polêmicas políticas: tudo apesar do 
PSTU e sendo apresentado na ampla 
maioria das questões por nós. Ao mesmo 
tempo, o custo proibitivo e antioperário 
do congresso e o esvaziamento político 
da Conlutas fizeram deste o menor e 
mais esvaziado congresso em 8 anos da 
experiência por fora da CUT. E, apesar 
de um começo melhor do ponto de vista 
democrático, o final do congresso 
azedou até mesmo o que este tinha se 
corrigido: terminou com militantes do 
PSTU repudiando publicamente a 
postura de sua própria direção e com a 
quase totalidade das teses se retirando 
do plenário diante de tantos golpes.

A efemeridade da democracia 
no congresso prova que não há mais 
espaço democrático nesta central, a não 
ser por medidas parciais e provisórias, e 
esta realidade só pode mudar se mudar a 
direção desta central.

 Dois caminhos em disputa: duas Conlutas 
diferentes sendo propostas

Se a direção majoritária da 
Conlutas não representa nem defende 
mais os interesses históricos e imediatos 
da classe trabalhadora, por outro lado, a 
central ainda reúne inúmeros ativistas 
que são lideranças em suas categorias e 
defendem um sindical ismo não 
burocratizado e classista. Estes setores 
da CSP-Conlutas e outros que ainda 
enxergam nesta entidade um papel de 
resistência contra os ataques do governo 
e dos governistas fazem da central uma 
organização ainda bastante progressiva, 
e o papel daqueles que, como nós, têm 
críticas sobre os rumos que toma a 
central, é o de estar lá dentro, 
construindo a CSP-Conlutas para um 

programa que retome seu projeto original 
e de fato se contraponha ao sindicalismo 
oportunista amplamente majoritário no 
Brasil.

E foi com este objetivo que foi 
criado o Bloco que unificou entidades 
como o sindicato dos bancários do RN, a 
corrente majoritária dos Correios do RN, 
professores de SP, metalúrgicos de MG, 
quilombolas e as oposições bancárias, 
dos Correios, do Judiciário e da 
Previdência, além do Movimento 
Revolucionário e do Espaço Socialista. 
Este polo de oposição de esquerda 
dentro da central é uma alternativa 
classista e de atuação cotidiana na base, 
mostrando na prática o tipo de central 

que queremos e que defendemos dentro 
da CSP.

Foi uma vitória termos tido uma 
tese em comum, compartilhado defesas 
de propostas, unificado votações, etc. 
Tivemos ampla participação em todos os 
grupos, não apenas com nossa 
presença, mas aprovando propostas em 
cada um deles! Apresentamos o 
contraponto ao que hoje a direção da 
central defende, por meio de outro 
projeto político, e mostramos que há uma 
saída diferente para a CSP-Conlutas. Ao 
todo, nossa tese, teve integrantes 
presentes do RN, PA, RS, SP, RJ e MG, 
numa intervenção ampla e inédita, que 
impactou o congresso. 

O lançamento desta alternativa 
já se deu e coloca outra perspectiva de 
militância para todos aqueles que ainda 
acreditam que é possível formar uma 
grande central sindical, popular e 
estudantil, sem repetir os métodos da 
burocracia e nem rebaixar o programa 
dos trabalhadores, ao ponto em que não 
há mais quase diferença alguma em 
relação àqueles que se deveria 
combater. Agora, se trata de reafirmar 
este bloco, incorporar mais ativistas e 
fazer desta opção um caminho que 
aglutine todos aqueles que hoje não 
veem perspectivas em mudar as 
entidades que nos representam. 

Surge uma alternativa de esquerda 
e de luta como contraponto à direção majoritária.


