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O 
s protestos desse dia 1ºde Maio - dia inter-

nacional do trabalhador - ocorreram sob o 

signo de uma nova conjuntura política aber-

ta após a aprovação do processo de julgamento po-

lítico (impeachment) de Dilma na Câmara dos De-

putados. Passo decisivo no avanço da ofensiva rea-

cionária da classe dominante que tem por objetivo 

instituir um governo burguês com melhores condi-

ções políticas para impor os ajustes neoliberais. 

Agora o processo tramita no Senado que constituiu 

uma Comissão Especial para “ouvir as partes” e pa-

ra até o final da primeira quinzena de maio votar 

um parecer que será apreciado pelo Plenário. Claro 

que tudo isso não passa de mero ritual formal, pois 

a decisão de abrir o processo de impeachment se dá 
por maioria simples e já está tomada, tanto na Co-

missão Especial quanto no Plenário. 

Uma vez votada a abertura efetiva do processo por 

crime de responsabilidade, Dilma é afastada da presi-

dência por 180 dias para que o julgamento seja feito 

definitivamente. Mas, a votação pelo afastamento de-

finitivo de Dilma requer maioria qualificada, 2/3 dos 

votos, dos senadores, o que até agora não está asse-

gurado. Indecisão que ocorre porque o afastamento 

de Dilma servirá para aferir a viabilidade de um go-

verno Michel Temer em um cenário de profunda 

crise. 

 

Impeachment a serviço de políticas regressi-

vas 

Com a eminência de um governo Temer - ao me-

nos por 180 dias - um ministério está sendo monta-

do com figuras proeminentes do neoliberalismo pa-

ra dar um claro sinal ao “mercado” de que apostar 

em Temer vale a pena, pois, diferentemente de Dil-

ma, terá força para atender de fato ao conjunto dos 

interesses capitalistas nos próximos anos. Como 

esse será (provavelmente) um governo sem a legiti-

midade do voto e nem contará com popularidade 

para impor uma ofensiva brutal contra os trabalha-

dores a la Mauricio Macri, provavelmente até o jul-

gamento definitivo de Dilma Temer irá procurar 

desenvolver políticas que tangenciam medidas mais 

impopulares para preparar estrategicamente con-

trarreformas mais estruturais em 2017. 

O governo Dilma, após as eleições de 2014 traiu as 
expectativas populares, pois as promessas de campa-

nha de que não haveria retrocesso nos programas 

sociais e de que os trabalhadores não pagariam pela 

crise foram escandalosamente descumpridas. No en-

tanto, diferentemente do impeachment de Fernando 

Collor em 1992, não podemos desconsiderar que as 

forças políticas e sociais que estão à frente do pro-

cesso de impeachment, tanto nas ruas quando no 

congresso, são movidas por uma perspectiva política 

abertamente regressiva.  

Apesar de sermos oposição ao governo Dilma e 
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combatermos suas políticas, a queda do governo pela 

ação dessas forças não pode colocar em si uma con-

juntura favorável aos interesses dos trabalhadores e 

da juventude. Por isso, hoje, a política de “Fora To-

dos” defendida por alguns setores da esquerda além 

de ajudar a ofensiva burguesa, não contribui para que 

em meio a essa crise os trabalhadores saiam da con-

dição de perplexidade e construam uma saída políti-

ca própria. 

Por outro lado, a estratégia do governo a partir da 

agitação que estamos em meio a um “golpe” também 

enredou vários setores da esquerda. Pensamos que a 

definição política de golpe para ser levada a sério de-

mandaria da esquerda uma política consequente no 

sentido de fazer uma unidade de ação com o gover-
no para defender – com armas se necessário – o re-

gime democrático perante o ataque contrarrevolu-

cionário, isso se de fato fosse essa uma situação real.  

Mas, como se trata de puro marketing político e não 

de uma caracterização séria, nem o governo é con-

sequente diante do quadro político que pinta. Foi o 

que ficou evidente na fala de Dilma na ONU. A pre-

sidente uma vez advertida pelo STF de que não falas-

se em termos de “golpe”, diante dos microfones da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, 22 de abril, se 

limitou a dizer que o país passava por uma crise e 

que retrocessos não seriam aceitos...Que presidente 

ameaçado por um golpe de fato não usaria esse es-

paço midiático internacional para fazer uma denúncia 

contundente? 

 

É necessário lutar por uma saída política dos 

trabalhadores  

É importante encontrar uma avaliação justa para a 

atual conjuntura para que possamos nos armar para 

a luta. Nesse sentido, para nós, nem a política do 

“Fora Todos”, que enreda parte da esquerda ao im-

peachment burguês e nem a de “Lutar contra o gol-

pe”, que enreda outra parte na defesa política do 

governo, servem para armar os trabalhadores nesse 

momento. Pois, as duas partem de uma caracteriza-

ção errada e propõem políticas que não dão conta 

da necessidade de combater o avanço das medidas 

regressivas e de lutar contra a saída reacionária para 

superar a crise através de uma alternativa própria 

dos trabalhadores. 

Pensamos que estamos, que estamos em meio a uma 

ofensiva reacionária que deu um passo importante 

para a deposição de Dilma e para a construção de 

uma coalização burguesa mais eficiente para aplicar 

as políticas neoliberais. Por isso, é necessário combi-

nar a luta contra a ofensiva política e econômica com 

a construção de uma saída política própria dos traba-
lhadores. 

Em primeiro lugar, é necessário que a esquerda soci-

alista rompa com sua fragmentação política e cons-

trua imediatamente uma Frente de Esquerda Socialis-

ta para que tenha chance de fazer frente à polariza-

ção política entre governo e oposição de direita, sem 

isso não temos chance alguma de passar pela barrei-

ra da burocracia e chegarmos com política aos seto-

res de massa.  

Diante da possibilidade iminente de um reacionário e 

impopular governo Temer/Cunha, é necessário de-

nunciá-lo e exigir sua queda desde já. Fica cada vez 

mais evidente para o conjunto dos trabalhadores que 

uma saída para a crise sem nenhuma consulta popu-

lar é parte da ofensiva reacionária contra os seus 

interesses e não pode ser aceita de forma alguma. 

Também é evidente que esse regime político corrup-

to em favor dos interesses dos dominantes precisa 

ser revolucionado de cima abaixo. Por isso, defende-

mos a mobilização massiva por Eleições Gerais e por 

uma Assembleia Constituinte Democrática e sobera-

na. Mas, para que esse processo suplante o poder 

econômico da classe dominante e construa bases 

políticas favoráveis para os trabalhadores avançarem 

em suas demandas é necessário entrar em cena a 

classe trabalhadora com suas mobilizações e seus 

métodos de luta, tais como as jornadas unificadas de 

luta, as greves gerais e ocupações. 

 

(1) Temer tem 2% de popularidade segundo pesquisa DATA-
Folha. 

(2) Segundo DATAFolha 79% dos entrevistados são a favor de 
novas eleições em caso de vacância do cargo de vice e presi-
dente. 

(3) Presidente neoliberal argentino que logo no início do seu 
mandato impôs uma série de medida impopulares. 
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4 Setembro  de 2014 

Toda a movimentação do governo para atrair aliados 

através do oferecimento de cargos não foi suficiente 

para evitar que no último domingo, 17 de abril, o 

relatório favorável a abertura do impeachment de 

Dilma por crime de responsabilidade fosse aprovado 

na Câmara dos Deputados com 367 votos favorá-

veis.[1] 

A partir de agora, o relatório será apreciado por 

uma comissão eleita no Senado que terá um prazo 

de cerca de 10 sessões para votar um parecer que 

será objeto de avaliação no plenário do Senado, uma 

vez admitido por maioria simples (41 senadores) Dil-

ma é afastada e o julgamento ocorre com prazo má-

ximo de 180 dias. A maioria das opiniões é de que 

mantidas as tendências atuais o governo não terá 

votos suficientes no Senado para evitar que Dilma 

seja processada e tenha seu mandato interrompido. 

A derrota do governo na Câmara dos Deputados 

não foi raio em céu aberto. Nas últimas semanas, 

desde as denúncias de que Dilma sabia do esquema 

de corrupção na Petrobras feitas por Delcidio do 

Amaral (ex-lider do governo no Senado), da condu-

ção coercitiva de Lula pela Polícia Federal e da proi-

bição pelo STF de que assumisse o ministério da Ca-

sa Civil e do desembarque do PMDB do governo, a 

sequência de fatos políticos e econômicos foram to-

talmente desfavoráveis para o governo.  
 

Governo perde toda sustentação política 
 

As manobras, feitas na última hora, de compra de 

votos para tentar alcançar o número de 172 deputa-

dos necessários para evitar a admissibilidade do pro-

cesso não foram suficientes para conter a ofensiva 

reacionária no congresso nacional, que é parte de 

uma ofensiva mais geral para colocar no lugar de Dil-

ma um governo neoliberal que tenha condições de 

levar adiante medidas mais contundentes do ajuste 

fiscal neoliberal que já está em curso. 

A questão levantada pela oposição de direita de que 

Dilma cometeu crime de responsabilidade fiscal não 

passa de cortina de fumaça. Os decretos governa-

mentais para autorizar empréstimos para o governo 

ou as chamadas pedaladas fiscais no primeiro manda-

to de Dilma são expedientes feitos por todos os go-

vernos anteriores e em si não são elementos para 

credenciar juridicamente o impeachment. 

O que de fundo permitiu a derrota do governo é 

que Dilma, em meio a uma crise econômica de di-

mensões históricas - provavelmente a mais profunda 

crise econômica brasileira desde 1929 - perdeu apoi-

o de todas as frações da classe dominante e da am-

pla maioria da população trabalhadora que, aliás, é a 

grande vítima da política neoliberal assumida por Dil-

ma em seu segundo mandato. 

Como a tese de crime de responsabilidade é frágil e 

a oposição de direita não tem legitimidade política, a 

balança pendeu contra o governo devido a sua perda 
de sustentação refletida diretamente nas manifesta-

ções de rua nas quais, apesar de demonstrar capaci-

dade de mobilização com o argumento de derrotar 

o “golpe”, o governo ficou bem atrás em todas elas, 

inclusive nas do último domingo. 

Para conter a derrota eminente no Senado, que leva-

rá a deposição de Dilma a partir da votação do im-

peachment na Câmara dos Deputados, o governo 

teria que contar com uma mobilização importante 

da classe trabalhadora, com mobilizações superiores 

às da direita, como uma greve geral ou ações radica-

lizadas em sua defesa. 

Mas isso não se verá, pois mesmo que a classe ope-

rária e a juventude combativa topassem ações radi-

calizadas em defesa de Dilma, como governo tendo 

feito a opção por duros ajustes antipopulares desde 

o início do seu segundo mandato, a burocracia lulista 

teria que mudar totalmente de estratégia e se dispor 

a romper com o imperialismo e com o capital finan-

ceiro, inflexão que parece muito difícil de ocor-

rer...isso mesmo se estivéssemos de fato diante de 

uma ameaça de golpe, como quer fazer crer o go-

verno. 

Não podemos esquecer que estamos falando de uma 

casta burocrática endinheirada, avessa a qualquer 

manifestação da radicalização autônoma dos traba-

lhadores e que com a crise econômica nem migalhas 

pode mais oferecer, ao contrário, as poucas melho-

Impeachment de Dilma a serviço da ofensiva 

reacionária avança no congresso  

Construir uma greve geral contra os ajustes e para Impor eleições gerais e uma 

Constituinte Democrática e Soberana. 
Por Antonio Soler 
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ras monetárias ou nas condições de vida dos últimos 

anos já se perderam totalmente. 

A crise orgânica em que estamos vivendo e a conse-

quente retomada da luta de classes de forma mais 

direta coloca as coisas no seu lugar, ou seja, de-

monstra cabalmente que o PT, com Dilma ou Lula, 

faliu do ponto de vista da sua capacidade de catalisar 

a luta dos trabalhadores, mesmo que o seu destino 

político dependa disso. 

Essa burocracia será defenestrada do governo sem 

apelar efetivamente para a classe trabalhadora, pois 

ao abandoná-la definitivamente nos últimos anos por 

ela foi abandonada. A farsa do processo de impeach-

ment com a falência histórica do que foi a represen-

tação dos trabalhadores por décadas coloca uma si-
tuação dramática para a classe trabalhadora, pois 

diante da ofensiva reacionária não dispõe de uma 

alternativa à altura das suas necessidades políticas. 

Assim, a questão da construção de uma alternativa 

política é um tema que se colocará cada vez mais de 

forma incontornável no próximo período. 
 

É necessário se preparar para a guerra 
 

A partir da já votada admissibilidade do impeach-
ment pela Câmara dos Deputados, em aproximada-

mente um mês poderemos ter a efetiva abertura do 

processo de cassação de Dilma. A abertura do pro-

cesso demanda o afastamento de Dilma durante 180 

dias até o final do julgamento, a partir da teríamos 

efetivamente o início do governo Temer (PMDB). 

A montagem da nova coalização governista caminha 

de vento em poupa e o ministério de Temer terá um 

perfil abertamente ultraconservador. Há aproxima-

damente um ano o PMDB publicou documento cha-

mado “Ponte para o futuro” que tem como premissa 

básica o enfrentamento da crise econômica a partir 

de um programa neoliberal puro e duro que prevê, 

dentre outras maldades, o aumento da idade e o es-

tabelecimento de idade mínima para a aposentadoria, 

a cobrança do atendimento no SUS, a desvinculação 

das receitas da união e a terceirização generalizada 

das contratações de força de trabalho. 

Mesmo antes de assumir, Temer deixou vasar um 

áudio em que procura “tranquilizar” a população di-

zendo que não irá mexer em programas sociais, co-

mo o Bolsa Família. Os agentes da ofensiva reacioná-

ria sabem que Temer irá assumir em meio a uma 

crise política que pode se agravar e se desdobrar em 

sérias convulsões políticas, um governo que de cara 

assume com baixíssima popularidade (em pesquisa 

recente de intenção de votos o possível futuro pre-

sidente figura com 2% de intenção) e em um cenário 

de crise econômica que tende a se manter no míni-

mo por mais dois anos. 

Mas, mesmo assim, na lógica da classe dominante e 

de seus partidos, o impeachment de Dilma só se jus-

tifica se o futuro possível governo desenvolver uma 

estratégia voltada para criar as condições de empur-

rar até o final essa crise para os trabalhadores e, 

nesse sentido, irá arquitetar medidas que podem co-

meçar pela desvinculação das receitas da união[2], 

por exemplo, pois essas não aparecem como medi-

das que diretamente afetam direitos (um enorme 

engano), como forma de criar as condições para ou-

tras medidas reacionárias. 

Ou seja, a perspectiva de um governo Temer é ne-

cessariamente a da unificação da classe dominante, 

dos meios de comunicação e de seus partidos no 

sentido de fazer uma guerra contra a classe trabalha-

dora para impor ataques brutais. Por isso, ao contrá-

rio do governo - e de boa parte da esquerda -, que 

propõe que a saída política seja pura e simplesmente 

a sua continuidade para que os ajustes neoliberais 

sejam “mais humanos”, temos também que nos pre-

parar para a guerra e construir condições políticas 

para apresentar uma saída própria dos trabalhado-

res. 

Com a votação favorável ao impeachment pela Câ-

mara dos Deputados, a conjuntura política muda 

mais uma vez e exige, da esquerda socialista, que fa-

çamos ajustes em nossa orientação política. A possi-

bilidade iminente da cassação do mandato de Dilma 

e a assunção de uma coalização ainda mais conserva-

dora, para dizer o mínimo, impõe que se coloque 

seriamente a discutir uma saída política de fato, al-

ternativa à dos patrões. 

É necessário superar a mera perspectiva da maioria 

do PSOL que, diante da ofensiva reacionária, defende 

apenas a manutenção do atual governo e também a 
perspectiva de que a saída política imediata passa 

Encontra-nos em  
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unicamente por eleições gerais, como faz o PSTU e 

outras correntes. O show de horrores protagoniza-

do pela maioria dos deputados federais durante a 

votação do impeachment demonstra cabalmente que 

o sistema político dominado pelo que há de mais 

nefasto na sociedade - e que chocou pelas cenas ex-

plícitas de oportunismo, cinismo e fascismo -tem que 

ser revolucionado e a ação dos seus protagonistas 

detida imediatamente.[3] 

Não podemos permitir que a saída para essa crise 

política que coloca tanta coisa em jogo, ameaçando a 

classe trabalhadora e a juventude com retrocessos 

políticos e econômicos históricos, fique na mão des-

sa canalha de parlamentares comprados pelos gran-

des capitalistas. Mas, também não podemos nos limi-

tar a convocação de Eleições Gerais, como defen-

dem setores do PT e como fazem até alguns da es-

querda socialista, pois apesar de mais progressista 

do que o processo de impeachment levado a cabo 

pela ofensiva reacionária da burguesia, apenas man-

tém em todas as suas linhas e atores o sistema políti-

co e econômico como está posto. 

É necessário junto com Eleições Gerais para todos 

os cargos executivos, apresentar a proposta de elei-

ção de uma Assembleia Constituinte Democrática e 

Soberana com o objetivo de transformar profunda-

mente o sistema. Ou seja, os trabalhadores e a ju-

ventude unificados nas ruas devem impor o chamado 

de uma Assembleia Nacional Constituinte e Sobera-

na que não apenas recupere os direitos que vêm 

sendo vilipendiados, mas que essa se imponha como 

protagonista da construção de uma profunda trans-

formação política e social. 

Precisamos realizar uma verdadeira revolução que 

mude de cima a baixo o sistema político. Ou seja, 
um processo que imponha até o final o fim do finan-

ciamento privado de campanhas, o estabelecimento 

de tempos igualitários de rádio e televisão, o fim da 

Câmara Alta (o Senado), a revogabilidade de todos 

os mandatos parlamentares e executivos, a limitação 

dos salários dos deputados ao salário médio dos tra-

balhadores, e uma série de outras medidas democrá-

ticas que garantam a participação das massas nas de-

cisões políticas fundamentais. 

Nenhuma transformação política se sustenta sem ser 

baseada em uma profunda transformação econômica 

e social. Por isso, bem como uma mudança profunda 

do sistema político, essa Assembleia Constituinte 

precisa se debruçar em temas estruturais, como a 

realização imediata da reforma agrária e urbana, o 

fim da destinação da maior parte do orçamento para 

o pagamento de juros, a estabilidade no emprego, o 

salário mínimo que de fato possa sustentar uma fa-

mília, ampliar gastos com saúde e educação, estabe-

lecer o casamento igualitário, o direito ao aborto e 

todos os demais métodos contraceptivos e o fim da 

polícia militar, e uma série de outras medidas demo-

cráticas. 

Sabemos que para impor uma saída como essa é ne-

cessário reverter a ofensiva patronal, unificar as lutas 

contra os ajustes e construir uma grande greve geral 

que exija a convocação de Eleições Gerais e de uma 

Assembleia Constituinte Democrática e Soberana. 

Mas, com as atuais forças, reduzidas e fragmentadas, 

da esquerda não se pode chegar às massas com uma 

proposta diferente da que apresenta o governo ou a 

oposição de direita, por isso se faz necessário cons-
truir imediatamente uma Frente de Esquerda Socia-

lista independente do governo e dos patrões nos 

Estados, a exemplo do que tem feito setores da es-

querda socialista no Rio de Janeiro e em outros es-

tados, para a partir daí construir um encontro nacio-

nal das forças independentes dos patrões e do go-

verno para construir uma plataforma unificada de 

luta que a nosso ver passar pelos seguintes eixos: 

contra os ajustes, por eleições gerais e por 

uma assembleia constituinte democrática e 

soberana. 

 

 

 

 

 

Notas:  

[1] Eram necessários no mínimo 342 votos para que 

o relatório fosse admitido. 

[2] A vinculação das receitas da união foi estabeleci-

da na Constituição de 1988 com o objetivo de asse-

gurar investimentos mínimos em saúde e educação, 

assim, com a flexibilização desse dispositivo a situa-

ção calamitosa que vivem a saúde e educação irá se 

agravar ainda mais. 

[3]E não se trata de atribuir ao povo em geral, como 

querem muitos, o baixo nível político e a composi-

ção reacionária da maioria do congresso, pois a ban-

cada de deputados e senadores foi eleita por influên-

cia direta dos donos do dinheiro, ou seja, pela “elite” 
do pais, uma vez para eleger um deputado ou sena-

dor são necessárias somas vultuosas de recursos 

financeiros que chegam a milhões que só podem ser 

disponibilizados pela burguesia, classe extremamente 

minoritária mas que detém quase toda a riqueza.  
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O número de camponeses e quilombolas assassina-

dos na luta contra os latifundiários e pelo direito à 

terra não para de crescer em nosso país. Isso ocorre 

principalmente por falta de uma política efetiva do 

governo federal para demarcar as terras indígenas e 

para desapropriar terras destinadas à reforma agrá-

ria. 

O número de assentamentos, que já não era bom 

em governos anteriores, desabou com Dilma Rous-

seff. Entre 2011 a 2014 foram assentadas pouco mais 

de 28 mil famílias, demonstrando que reforma agrá-

ria está longe de ser uma prioridade deste governo. 

Esses dados expõem a falta de compromisso do go-

verno federal com os trabalhadores sem terras, indí-

genas e quilombolas confirmando a máxima de que 
tudo que é ruim pode piorar, e esse tem sido o lema 

do governo Dilma em relação aos trabalhadores de 

um modo em geral. 

A política de favorecer o agronegócio em detrimen-

to dos trabalhadores do campo encoraja os latifún-

dios que criam grupos paramilitares para exterminar 

os povos que lutam pela terra como necessidade de 

sobrevivência e um direito.  

Neste início de 2016 o sangue destes trabalhadores 

não parou correr, já são mais de 16 assassinatos no 

campo e, como sempre, os assassinatos continuam 

impunes, pois as autoridades compactuam com o 

extermínio das populações do campo. 

Segundo relatório da Comissão Pastoral da Terra, 

houve uma explosão no número de camponeses as-

sassinatos em conflitos no campo, mais de 50 mor-

tes violentas foram constatadas, o que significa um 

crescimento de 39% em relação a 2014. Além disso,  

144 pessoas estão sob ameaças de mortes e 59 so-

freram tentativas de assassinato.  

Os últimos levantamentos de mortes no campo ti-

nham como referência o ano de 2003, esse ano ba-

teu recorde no número de assassinatos com o regis-

tro de 71 mortes, número esse que extrapola em 

muito a média dos últimos cem anos.  

 

Querem silenciar a voz dos lutadores 

A não punição para estes crimes e a lentidão na de-

marcação e desapropriação das terras serve de in-

centivo para a violência latifundiária e policial nestas 

regiões de conflitos. 

Desde o início do ano está havendo uma ofensiva 

dos setores reacionários e conservadores para elimi-

nar direitos e conquistas dos trabalhadores. Essa o-

fensiva política é mais visível nas grandes cidades 

pois conta com o apoio das federações industriais.  

Mas, ao mesmo tempo, essa ofensiva está se ocor-

rendo também no campo, os setores da agropecuá-

ria e da soja procuram a cada dia aumentar suas ta-

xas de lucros e para isso é necessário exterminar 

forças de resistências que estão em desacordo com 

sua lógica capitalista. 

No dia primeiro de fevereiro foi assassinada com 

requintes de crueldades a líder quilombola e sindica-

Maio de 2016 

 

CRESCE O NÚMERO DE MORTES VIOLENTAS DE  
CAMPONESES E QUILOMBOLAS  

 

A quem interessa os assassinatos no campo? 
Por  Severino Felix 



lista Francisca das Chagas Silva em 

Miranda do Norte, no Maranhão. 

Esse ato de violência é mais um na 

tentativa de silenciar os trabalhado-

res que lutam pelo direito a terra.  

Esse foi um ato de violência come-

tido contra uma mulher negra e 

lutadora, demonstrando que a ide-

ologia machista e racista impera no 

Brasil, que nos últimos dez anos  

conviveu com o acréscimo de 54% 

no número de homicídios das mu-

lheres negras. 

Em mais um ato contra os trabalha-

dores rurais sem terra, os latifundi-
ários e polícia militar no dia 07de 

abril 

fizeram uma investida em acampamento dos sem ter-

ra no Paraná causando a morte de dois trabalhado-

res e sete feridos. O mês de Abril tem sua simbolo-

gia para os trabalhadores e lutadores do campo, é o 

mês que se dedica à memória dos lutadores que 

tombaram na luta pela terra, e justamente nesse mês 

mais mortes são provocadas pelos latifundiários e 

pelo estado. 

Neste mês de abril se completam 20 anos do massa-

cre de Eldorado dos Carajás, crime contra os traba-

lhadores que ainda está impune. No dia 17 de abril 

de 1996 foram assassinados 19 trabalhadores sem 

terra pela policia militar do estado do Pará, polícia 

essa que representa sem mediação alguma os inte-

resses dos latifundiários deste estado. 

Infelizmente uma data tão significativa não foi capita-

neada pela esquerda no sentido de construir um ato 

dos trabalhadores do campo e da cidade a fim de 

denunciar mais esta arbitrariedade contra os traba-

lhadores do campo.  

 

Acabar com o assassinato dos trabalhadores  

A figura da Ministra Kátia Abreu à frente do ministé-

rio da agricultura deu a tônica de como seria a políti-

ca para o campo no governo de Dilma. Um governo 

que deste o inicio fez concessões ao grande capital e, 

também, ao agronegócio para se perpetuar no poder 

com o apoio da classe dominante. 
Este setor do agronegócio ganhou cada vez mais es-

paço nos governos petistas. Devido a tática equivo-

cada do MST de preservar o governo Dilma, a luta 

no campo pela reforma agrária, em defesa dos povos 

indígenas e quilombolas se enfraqueceu. 

O número de ocupações no campo diminuiu ao lon-

go dos anos, e desde 2003 essa queda vem se acen-

tuando. Em contrapartida, aumenta a violência no 

campo pela ação dos grileiros e dos grandes latifún-

dios contra os trabalhadores sem terras, indígenas e 

quilombolas, violência que tem a complacência do 

estado e a omissão do governo, que finge que nada 

acontece. 

Desse modo, é preciso criar urgentemente a unidade 

dos trabalhadores do campo e da cidade junto com 

os estudantes. Algo como existia nos anos noventa 

precisa ser articulado e avolumado.  

É preciso que os partidos e organizações de esquer-

da rompam com a lógica de isolar a luta no campo 

da luta na cidade. A esquerda socialista e as centrais 

sindicais independentes devem atuar sistematicamen-

te para unificar a luta no campo, principalmente on-

de a resistência já está instalada mas se encontram 

isolada, e além disso, criar pontes com a luta na cida-

de, construindo fóruns de mobilização, campanhas e 

calendários de lutas comuns.  

 

Punição imediata aos assassinos!   

 

Não aceitamos nenhum assassinato de traba-

lhadores! 

 

Fim da Polícia Militar! 

 

Pela unidade dos trabalhadores do campo e 
da cidade!  

 

Reforma agrária sobre controle dos trabalha-

dores! 
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Ocorreu a eleições do Diretório Central dos Estu-

dantes da USP (DCE Alexandre Vannucchi Leme) 

em uma das universidades mais importante do Bra-
sil, tanto na questão da pesquisa acadêmica como 

em sua importância política. Esta representativida-

de se dá porque o que acontece na USP é acompa-

nhado por todos, nenhum acontecimento impor-

tante no seu interior é desconhecido pelo público. 

Por isso estar presente em uma eleição como esta 

transcende as fronteiras políticas locais. 

Primeiro temos que parabenizar a chapa vencedora 
- FAZER A PRIMAVERA - por ter obtido o voto da 

amplia maioria dos estudantes contra os cortes e a 

precarização da universidade. Essa é hoje a chapa 

que tem a quantidade de pessoas necessárias para 
divulgar suas ideias por todos os campi da USP. 

Mas, não se trata apenas de uma quantitativa pois a 

conjuntura de polarização em que vivemos no inte-

rior da universidade também contribuiu para que 

as forças de esquerda se fortalecessem. 

 

Como esse quadro eleitoral foi construído?  
A chapa Fazer a Primavera contou com a visibilida-

de de ser gestão para obter uma boa votação, prin-

cipalmente entre os calouros que não podem fazer 

uma avaliação mais meticulosa das políticas desen-

volvidas no período anterior. Isso somado a uma 

campanha de terror no sentido de que a chapa da 

direita, USPINOVA, poderia ganhar a eleição levou 

ao chamado voto útil. Assim os estudantes que re-
chaçam radicalmente a direita, a maioria, votou 

massivamente na Fazer a Primavera.  

A chapa Reviravolta (PSTU) era parte da gestão 

anterior do DCE mas o PSTU se  afastou de toda 

tática de frente única e rompeu com o bloco que 

compunha na direção do DCE e se deu mal na elei-

ção.  

A chapa da USP INOVA tem seu caudal de votos 
especificamente na Poli e FEA que chega a uma so-

ma de algo cerca de 1500 votos. 

Em relação a nós, a chapa NOVO JUNHO partici-

pou pela primeira vez da eleição do DCE. Tivemos 

um papel político fundamental colocando desde o 

princípio a necessidade de ir a uma chapa da es-

querda de conjunto, deixando de lado mesquinha-

rias e autoproclamação. Com nossos esforços po-
demos captar o sentimento de muitos estudantes 

que nos apoiaram. Lamentavelmente prevaleceu o 

voto útil, mas estaremos na luta pela construção 

de um movimento que responda aos ataques da 

reitoria e para que na próxima eleição a esquerda 

socialista saia unificada. 

 
Falemos um pouco dos números 

Primeiro começaremos no campus Butantã. Aqui a 

diferença entre as chapas é bem menor, tanto do 

primeiro para o segundo lugar, quanto destes para 

as demais chapas. Concretamente falando, a chapa 

Fazer a Primavera obteve 1214 dos 3398, ou seja, 

menos da metade.  

Temos que partir da análise de que a maioria das 
lutas começa neste campus. Além do Butantã exis-

tem mais dois campi com peso no movimento es-

tudantil: EACH e Direito. Os demais não são tão 
expressivos pois são distantes da capital, não têm 

grande número de estudantes e a distância que os 

separa é grande, Estamos falando de Bauru, Lore-

na, Santos, Piracicaba, Pirassununga, São Carlos.  

Em relação a percentagens, no Butantã a Fazer a 
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Primavera conseguiu 30%, a USPINOVA 29% e a 

Reviravolta 12%, e assim continua até os 3% obti-

dos pela Novo Junho. A votação expressiva para a 

chpa vencedor se dá no interior, assim os números 

passam a ser 63% para Primavera, 16% Para todas 

as mãos (PT) e 11% para USP INOVA. Ou seja, o 
interior não participa com força das mobilizações 

mas é fundamental para o processo de eleição do 

DCE.  

Notemos que os votos se dividem na FFLCH de 

maneira mais proporcional. Este é o lugar onde 

encontra-se a maioria dos participantes das chapas, 

onde ocorre o espaço de disputa política e ideoló-
gica, pesando ai menos a capilaridade no conjuntos 

dos campi e mais a disputa política direta entre as 

forças. Aí a Primavera obteve 27%, Meu canto de 

guerra 20%, Todas as mãos 15%, e Reviravolta 15 

%.  

Essa unidade constitui um quadro mais crítico da 

gestão anterior, pois os números gerais não repre-

sentam exatamente a prática política da chapa ven-
cedora e nem sua capacidade de mobilização. 

Quando se ganha uma eleição por ampla maioria e 

não se consegue mobilizar o conjunto dos estudan-

tes é porque a força ganhadora não reflete uma 

forte maioria no ambiente em que a ação política 

se dá mais efetivamente. 

 
Que fazer de agora em diante? 

Em outubro teremos outro desafio eleitoral. Co-

mo o calendário da eleição do DCE foi atrasado 

devido à greve do ano passado, no final desse ano 

o calendário será regularizado com novas eleições, 

fazendo com que no ano seguinte seja novamente 

no final do ano. Assim, se repete o desafio de con-

formar uma chapa unitária da esquerda. Nos com-

prometemos a partir do Novo Junho a trabalhar 

no sentido de lutar para que se desenvolva a clare-
za da necessidade de construir uma frente unitária 

contra os cortes e por uma universidade democrá-

tica, inclusiva, popular e de qualidade. 

A crise política e econômica se aprofunda no Brasil 

e nos países latino-americanos. Somado a isso, a 

ofensiva reacionária em curso para jogar nas costas 

dos trabalhadores e da juventude o custo da crise 
irá criar uma situação política ainda mais dramática, 

o que influenciará a realidade da USP e deixará o 

DCE diante de mais uma prova de fogo. Diante os 

estudantes e dos trabalhadores será obrigado a 

tomar posições e levar a luta adiante.  

Estamos em uma conjuntura de polarização e ofen-

siva burguesa e não será fácil para os estudantes e 

trabalhadores da universidade resistirem. Por isso, 
a Chapa Novo Junho apostará sistematicamente na 

necessidade da unificação da esquerda para impul-

sionar lutas massivas dos estudantes e trabalhado-

res para combater os ajustes e lutar pela democra-

tização da universidade. Além disso, seguiremos 

propondo que a proporcionalidade na composição 

de todos os fóruns do movimento é fundamental 
para se ter um DCE fortalecido e uma gestão em 

que todas as forças políticas  possam ter represen-

tação. 
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No final de semana passado realizou-se no Ho-

tel Bauen o VII Congresso Nacional do Novo 

MAS. 

Acabamos de realizar um importante Congres-

so do nosso partido. 

Nele afirmamos nossas analises do governo de 

Macri como agente direto do empresariado: 

um governo que impõe uma exploração redo-

brada sobre os trabalhadores. 

Afirmamos, também, que não há nada mais im-

portante que orientar a ação dos trabalhado-

res, das mulheres e da juventude no sentido de 

derrotar os planos de ajuste e as medidas reacio-

nárias que são concomitantes. Isto mediante a 

movimentação unitária nas ruas (e a disputa, em 

cada conflito, mediante a melhor política orienta-

da para que os mesmos vençam). 

Sob o contexto do novo governo, a esquerda 

ocupa um lugar de destaque no debate nacional. 

Representa um ator independente, tanto a res-

peito do governismo como do kirchnerismo, 

corrente - esta última - que está cumprindo um 

papel de garantia da governabilidade: uma posi-

ção puramente eleitoral e parlamentar, não nas 

ruas. 

De toda maneira, a esquerda tem o desafio, to-

davia de transforma-se em uma força orgânica 

no meio dos trabalhadores e de suas organiza-

ções. Para este objetivo, lamentavelmente, o FIT 

[Frente de Esquerda dos Trabalhadores] aparece 

como um obstáculo: em vez de unir, está dividin-

do. O fato é que a FIT vem impedindo que a es-

querda se transforme em um polo de unidade 

classista, tal qual se pode observar hoje no triste 

espetáculo que está oferecendo em relação aos 

atos de 1ª de Maio: não unicamente impediu to-

da a possibilidade de atos unitários, inclusive se 

prepara para fazer atos divididos entre seus inte-

grantes! 

Sem embargo, a novidade é que o Novo MAS 

vem se fortalecendo. Está colocando-se de ma-

neira cada vez mais evidente, como uma outra 

esquerda do lado do FIT e com propostas supe-

radoras. 

Parte dos logros do nosso partido é a localização 

da nossa companheira Manuela Castañeira como 

uma das figuras mais importantes da esquerda: 

uma figura que tem a simpatia de amplos setores 

dos trabalhadores. 

Declaração do VII Congresso Nacional do Novo MAS 
 

Transformar o Novo Mas em um dos principais 

partidos da esquerda 
 

Tradução: Vitória Alves 
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Estes progressos do nosso partido se vê refleti-

dos neste VII Congresso: mais de cem delegados 

de todo o país (assistidos por mais de 300 mili-

tantes), em meio de um clima de enorme entusi-

asmo militante pela dinâmica de crescimento da 

organização, tomaram resoluções apontando no 

sentido de transformar nosso partido em um 

dos mais fortes da esquerda argentina. 

Resolvemos que a partir do próximo setembro 

começaremos uma edição especial do nosso se-

manário para estar mensalmente nas bancas de 

jornal de todo o país, assim como começaremos 

a levar adiante uma edição dupla semanal do 

mesmo: uma em formato impresso e digital, e 

outra somente digital. 

Por outra parte, voltamos a redobrar a inserção 

de nossa organização entre os trabalhadores, 

sobre tudo em nível da indústria (com uma im-

portante batalha que estamos levando agora 

mesmo no sindicato pneumático, mediante nossa 

Chapa Marrom), assim como nos sindicatos do-

centes, estatais e judiciais. Esta na hora de forta-

lecermos nossas agrupações nacionais da juven-

tude e do movimento de mulheres, Já Basta! E 

As Vermelhas. 

No mesmo sentido, resolvemos seguir conquis-

tando legalidade com o mesmo objetivo em 

2017 para nos apresentaremos ao menos na me-

tade dos distritos eleitorais. 

Finalmente, resolvemos duplicar o ativo do par-

tido e votamos uma direção partidária onde es-

tão expressos alguns dos melhores representan-

tes da nova geração trabalhadora que emerge 

das lutas: na luta contra a patronal e a direção 

sindical tradicional. 

Conscientes que nosso partido está em um mo-

mento de salto histórico, das responsabilidades 

de tal salto e que as responsabilidades crescem, 

o Novo MAS se prepara para as grandes lutas 

que chegam e para encará-las com uma perspec-

tiva independente do governo e de todo setor 

patronal: por uma saída dos trabalhadores, po-

pular e socialista para nosso país. 

E para transformar no calor desta luta o Novo 

MAS em um dos partidos mais fortes da esquer-

da em nosso país. 

  

VII Congresso Nacional do Novo  MAS, Hotel Bauen. 
 


