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Garrahan

ENQUANTO OS POLÍTICOS PATRONAIS DISCUTEM E DISPUTAM  O MONTANTE DOS NEGÓCIOS DO IMPERIALISMO…
 
Para a classe operária só há: aumento de impostos,  salários de fome,  demissões, e uma feroz repressão

É PRECISO BARRAR O ATAQUE DE FOME E REPRESSÃO DO GOVERNO E TODOS OS JUÍZES CORRUPTOS E 
ANTI-OPERÁRIOS! 

É PRECISO LIBERTAR AOS REFÉNS DA CLASSE OPERÁRIA DAS MÃOS 
DA PATRONAL E SEU ESTADO ASSASSINO

ABAIXO OS JULGAMENTOS FRAUDULENTOS MONTADOS COM FALSAS ACUSAÇÕES CONTRA 
OS TRABALHADORES PETROLEIROS DE LAS HERAS (SANTA CRUZ) E DO HOSPITAL INFANTIL 
GARRAHAN NA ARGENTINA! 

LIBERDADE AOS PRESOS POLÍTICOS E DESPROCESSAMENTO DOS 
LUTADORES OPERÁRIOS, POPULARES E MILITANTES SOCIALISTAS! 

TRIBUNAIS OPERÁRIOS E POPULARES PARA JULGAR E PUNIR AOS ASSASSINOS DE LEONARDO 
ANDRADA, JULIO LOPEZ, MARIANO FERREYRA E DE TODOS OS MÁRTIRES OPERÁRIOS!  

Movimento Nacional de Organizações Operárias e Populares, plano de luta contra o ataque e a 
perseguição dos capitalistas e sua justiça!

PALESTINA: APELO INTERNACIONAL DA FLTI A TODAS AS ORGANIZAÇÕES OPERÁRIAS E COMBATIVAS 
PARA ORGANIZAR UMA CAMPANHA MUNDIAL:

É PRECISO ARRANCAR DAS MASMORRAS DO ESTADO SIONISTA FASCISTA DE ISRAEL, OS 
4500 HOMENS, MULHERES E CRIANÇAS PALESTINOS REFÉNS DO IMPERIALISMO!

Por um novo Tribunal de Nüremberg Operário e Popular Internacional, para julgar e punir a Netanyahu e 
demais sionistas genocidas assassinos e torturadores dos explorados palestinos!

PALESTIN
A
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Levam a julgamento os operários petroleiros de Las Heras (Santa Cruz), e em abril à Junta Interna do 
Hospital Garrahan, todos trabalhadores que lutaram pelas demandas do conjunto do movimento operário

ABAIXO OS JULGAMENTOS FRAUDULENTOS MONTADOS COM FALSAS 
CAUSAS CONTRA OS PETROLEIROS DE LAS HERAS E OS 

TRABALHADORES DO GARRAHAN!
JULGAMENTO E PUNIÇÃO AOS RESPONSÁVEIS PELO ASSASSINATO DO 

COLEGA FERROVIÁRIO LEONARDO ANDRADA, TESTEMUNHA NO CASO DO 
MASSACRE DE ONCE!

É PRECISO PARAR O ATAQUE DOS PATRÕES, AS TRANSNACIONAIS, SEUS JUÍZES E O GOVERNO 
DA KIRCHNER CONTRA A CLASSE OPERÁRIA!

Perpétua para o assassino Pedraza, justiça 
para Mariano Ferreyra e liberdade 
incondicional dos trabalhadores Tapia e 
Claros (Jujuy)  e dos presos dos 
levantamentos pela fome em Bariloche, 
Rosario e Buenos Aires! Desprocessamento 
imediato dos mais de 6.500 lutadores 
operários, populares e militantes socialistas!

Destituição da casta de juízes videlista-
peronista-radical!

TRIBUNAIS OPERÁRIOS E POPULARES 
PARA JULGAR E PUNIR A TODOS OS 
ASSASSINOS E REPRESSORES DA 

CLASSE OPERÁRIA E A JUVENTUDE!

Desde já, junto aos trabalhadores do 
Garrahan, os operários petroleiros de Las 
Heras, de Cerro Dragão, de Caleta Olivia e 
desde todas as Comissões Internas, 
Corpos de Delegados e demais 
organizações combativas do país, é 
preciso convocar a uma conferência para 
pôr em pé um ...

MOVIMENTO NACIONAL DE ORGANIZAÇÕES OPERÁRIAS E POPULARES COM UM PLANO DE 
LUTA CONTRA O ATAQUE E A PERSEGUIÇÃO DOS CAPITALISTAS E SUA JUSTIÇA!

O estado dos patrões assassinos e o NdeT- no ano de 2011 saíram a lutar por os trabalhadores não se detém nessa. A 
governo da anti-operária Kirchner, moradia digna e ocuparam por algumas patronal  com seus serviços de 
ambos representantes das grandes horas a propriedade privada dos Blaquier, inteligência e grupos de tarefas têm 
transacionais e do conjunto dos essa família de oligarcas afins à ditadura desaparecido a Julio López e Luciano 
escravistas, precisam redobrar seu ataque videlista), igual o fazem com os Arruga. Com suas forças repressivas e 
contra os trabalhadores e o povo pobre, explorados que se levantaram contra a pis toleiros  pagos assassinam a 
com o fim de seguir garantindo a super fome em Bariloche, o Grande Buenos companheiros como Daniel Solano, 
exploração operária, o saqueio e a entrega Aires e Rosario no final do ano 2012! Carlos Fuentealba, os operários 
de todos os recursos naturais da nação à i m i g r a n t e s  c a í d o s  n o  P a r q u e  
rapinha imperialista. Assim podem constatar os 6.500 Indoamericano, em Ledesma (Jujuy), os 

lutadores operários e populares mártires dos levantamentos da fome de 
Para assegurar o sucesso desta ofensiva processados (muitos deles delegados 20 de dezembro de 2012 e a centenas de 
contra as massas exploradas devem combativos e ativistas de fábricas), como jovens nos bairros operários. E também 
manter silenciados, seja como reféns em também as organizações políticas como têm aos pistoleiros da burocracia 
seus cárceres ou processados por seus “Quebracho” que são atacadas e os sindical, assassinos de operários, como 
juízes, a milhares e milhares de lutadores dirigentes socialistas internacionalistas Pedraza da União Ferroviária que 
operários e populares. Está à vista como de Democracia Obrera que são mandou matar Mariano Ferreyra, ou 
continuam mantendo encarcerados aos perseguidos! Gerardo Martínez da UOCRA, que foi 
trabalhadores Tapia e Claros (que em delator na ditadura videlista e que 
Jujuy - província do noroeste argentino, Mas esta verdadeira mão de ferro contra assiduamente ataca os operários.  

Massacre de Once. Os patrões assassinos e os funcionários do 
governo estão todos impunes
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A patronal e o governo da Kirchner 
querem que, no meio deste brutal ataque 
com inflação e salários que não servem 
nem sequer para comer os dez primeiros 
dias do mês, é uma vida de padecimentos 
que se converteu em um inferno para os 
trabalhadores, e que ninguém mais se lhe 
ocorra levantar a voz contra tanto martírio 
e sofrimento,  que suportam os 
t r a b a l h a d o r e s .  P e r s e g u e m  o s  
trabalhadores, os encarceram e reprimem 
porque querem impor um infame teto 
salarial de 20% parcelados em até 18 
meses, um verdadeiro roubo ao bolso dos 
trabalhadores, para que as multinacionais 
imperialistas e a patronal escravista 
sigam com sua festa. 

Um brutal saqueio da nação impôs por 
parte dos piratas imperialistas e as 
multinacionais do Mercosul que têm 
levado à ruína à educação e a saúde 
pública, que têm transformado o 
transporte público das grandes cidades estiveram presos durante anos e submetidos a várias torturas - os 
em um “Cromañon” sobre rodas como foi o Massacre de Once acusam falsamente pela morte do polícia Sayago, quem teve seu 
onde perderam a vida 51 explorados, onde morrem como decesso durante a violenta repressão contra os operários em 
moscas os operários da construção, como o jovem de 19 anos na greve que desatou a polícia de Santa Cruz nas portas da 
obra de Porto Madero, onde os ritmos infernais de produção e as delegacia de Las Heras, em 7 de fevereiro de 2006.
condições deploráveis de trabalho provocam mutilações no 
corpo dos trabalhadores e os “acidentes”, produto da Também em abril, como parte deste mesmo plano anti-operário, 
negligencia patronal, se estendem como um regueiro de vai começar o julgamento contra a Junta Interna e os 
pólvora. trabalhadores do Hospital Garrahan, que lutaram por melhores 
Enquanto, mantêm à classe operária na pior das condições de condições salariais e trabalhistas, contra os políticos e 
escravatura de sua história, com a maioria dos trabalhadores servidores públicos patronais que administram a caixa do 
como terceirizados, contratados ou informais, com a liquidação estado argentino ao serviço dos piratas imperialistas. 
das conquistas das convenções coletivas de trabalho, e com 
brutal roubo ao salário operário, através da expropriação por Recentemente foi fuzilado o companheiro ferroviário Leonardo 
parte do estado dos fundos do ANSES (Caixa da aposentadoria) Andrada, testemunha chave no julgamento contra a patronal de 
as obras sociais, o imposto ao salário e o IVA, com o que TBA (Trenes de Buenos Aires, NdeT) na causa pelo Massacre 
terminam subsidiando os patrões escravistas. de Once da Ferrovia Sarmiento. Leonardo Andrada era um 

reconhecido militante operário que enfrentou as privatizações 
As gangues burguesas disputam os negócios. Mas as "disputas" nos anos 90' e denunciava a escandalosa corruptela de TBA e os 
entre a Kirchner, a “oposição” e os juízes, sempre fecham filas políticos do Estado. Leonardo ia denunciar que em 22 de 
para atacar os operários e os explorados, e para se ajoelhar frente fevereiro de 2012, o comboio vinha com sobrecarga de 
aos amos ianques e demais piratas imperialistas. Aí estão os passageiros e que foi essa sede de lucro da patronal que 
representantes do estado argentino jurando nas cortes de Nova provocou a morte de 51 trabalhadores. Neste relato, 
York (EUA) que vão pagar aos “fundos abutres” e também aos empresários e políticos do governo kirchnerista ficariam muito 
parasitas que possuem os Títulos da dívida externa, e enquanto comprometidos. Mas Andrada não chegou a levar sua verdade 
choram e resmungam por Malvinas nos organismos ante os “magistrados”; uns sicários covardes, que atuaram sob a 
internacionais da burguesia imperialista, defendem todos os cumplicidade da polícia e dos juízes patronais, o executaram 
negócios das multinacionais, que também defende a Coroa com quatro tiros na madrugada da sexta-feira, 8 de fevereiro. 
Britânica com sua base militar da OTAN nas ilhas.   

A classe operária que odeia à podre burocracia sindical, que 
A justiça patronal está à ofensiva. É que os juízes, para além dos anseia ver a burocratas-empresários assassinos de operários 
que são afins ao governo da Kirchner ou a “oposição” gorila, como Pedraza (União Ferroviária) detrás das grades e no 
sempre defendem os interesses de sua classe capitalista. cárcere comum pelo resto de sua vida, tem que ver que a luta 
Por isso, para lhe dar um novo escarmento à vanguarda em Las pela “Perpétua a Pedraza” é parte da luta pela liberdade dos 
Heras (Santa Cruz), estes mesmos crápulas financiados pelos presos políticos e o desprocessamento de todos os colegas 
polvos petroleiros, levam a um julgamento fraudulento os perseguidos, e só se vai conquistar com a luta nas ruas com os 
trabalhadores Darío Catrihuala, Ramón Cortéz, Juan Pablo métodos da greve, os piquetes e a mobilização. Hoje, a justiça 
Bilbao, Alexis Pérez, José Rosales, Hugo González, Franco patronal prepara uma armadilha mortal reeditando a “teoria dos 
Padilla, Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, demônios” para lavar-se a cara. Com o julgamento a Pedraza 
Néstor Aguilar e Rubén Gutiérrez. Todos os companheiros que quer posar de “democrática”, e enquanto encarcera a este, 
lutaram por: “Todos somos petroleiros!" "A igual trabalho, persegue implacavelmente a toda a vanguarda operária.
igual salário!"  "Abaixo o imposto ao salário!”. A eles - que já 

Centenas de jovens que protagonizaram os levantamentos por fome em dezembro 
de 2012, continuam presos nas cárceres da Kirchner e das transnacionais
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A mesma política para maquiar foi a que aplicaram com os Coordenadora deste movimento para que nenhum operário nem 
“julgamentos” a um punhado de milicos genocidas já idosos, dirigente socialista continuem sendo atacado por este estado 
enquanto garantiam a impunidade de toda a casta de oficiais, os assassino. 
políticos dos partidos patronais, os gerentes das multinacionais e 
os patrões que chamaram a Videla e fizeram desaparecer a Basta de massacres contra a classe operária!
30.000 colegas. Dissolução de todo o aparelho repressivo do estado como a 

SIDE, a Gendarmeria, a Federal,  Bonaerense, 
Estes julgamentos fraudulentos contra os lutadores e dirigentes Metropolitana e demais polícias provinciais! Por um Comitê 
operários. Esta monstruosa perseguição. Estes assassinatos Nacional Único de Autodefesa de todas as organizações 
contra a vanguarda… NÃO SE PODEM SUPORTAR MAIS. Os operárias para proteger a integridade e a vida dos colegas 
trabalhadores devem dizer BASTA. atacados pelas forças repressivas do estado, os pistoleiros da 
Não podemos sonhar em lutar contra as campanhas salariais de burocracia sindical e os sicários pagados!
fome, contra o teto salarial, contra o trabalho informal e escravo e Liberdade imediata e incondicional a Tapia, Claros e todos os 
por postos de trabalho, se desde as organizações operárias não presos políticos! Desprocessamento dos mais de 6.500 
nos propomos como primeira medida luta por arrancar os reféns lutadores operários e populares! Tribunais Operários e 
de nossa classe das garras do governo kirchnerista, a patronal Populares para julgar e punir a todos os assassinos e 
escravista e o imperialismo; pois ao contrário, com reféns nos repressores da classe operária e a juventude!
cárceres do regime infame dos Kirchner e a “oposição” gorila, os 
trabalhadores não podem iniciar nenhuma briga séria por A luta por libertar aos lutadores operários, por defender aos 
nenhuma de nossas demandas. trabalhadores petroleiros de Las Heras e o Hospital 

Garrahan, e de todos os militantes perseguidos pela justiça 
Nas mãos dos ferroviários de Haedo, dos operários da patronal, é também uma tarefa de toda a classe operária 
Alimentação de Kraft e Pepsico, dos operários da carne da mundial por arrancar dos cárceres aos milicianos anti-
fábrica Paty e os frigoríficos, dos trabalhadores do Subte (Metrô, imperialistas de Afeganistão presos ainda hoje em 
NdeT), dos operários ceramistas agrupados no SOECN, dos Guantánamo e por libertar a todos os presos do povo 
operários petroleiros de Cerro Dragão, das seccionais docentes, palestino nas garras do estado sionista fascista de Israel. 
dos estatais em luta e dos movimentos piqueteros combativos; Chamamos às organizações operárias, camponesas e 
está a enorme e urgente tarefa de pôr em pé um grande estudantis de todo o mundo a pôr em pé já mesmo esta 
Movimento Nacional de Organizações Operárias e campanha internacional.    
Populares que defenda efetivamente aos colegas perseguidos e 
atacados com os métodos da classe operária como as Liga Obrera Internacionalista – Cuarta
paralizações, os piquetes, as mobilizações e a Greve Geral.  Internacional (LOI-CI) 
Convoquemos de imediato a conformar uma Mesa Democracia Obrera

ÚLTIMO MOMENTO

Perante a escalada repressiva dos governos provinciais e nacionais contra os 
trabalhadores e o povo, que teve seu último episódio na selvagem repressão 
produto dos levantamentos da fome e frente à crítica situação dos presos de 
Bariloche, Corral de Bustos e outros casos similares, bem como o próximo 
julgamento aos colegas do Garrahan e os petroleiros de Las Heras; vemos a urgente 
necessidade de fazer um apelo à mais ampla unidade e solidariedade das 
organizações operárias e populares, de direitos humanos e estudantis, com o 
objetivo de constituir uma comissão permanente para conquistar a liberdade e o 
desprocessamento dos lutadores operários e populares por razões políticas e 
sociais.

Convocamos a reunir-nos na quinta-feira 14 de março às 18hs na sede da Asamblea 
del Pueblo, na rua Chacabuco 608 esquina com a rua México, Buenos Aires 
(Capital).

CONVOCAM:
Asamblea del Pueblo, CORREPI, T.Or.Re., Convergencia Socialista, Comissão 
de trabalhadores de Paty (TAC Chapa Laranja), Democracia Obrera, 
Agrupamento Laranja do SITRAIC, Darío Catrihuala (ex preso político 
petroleiro de Las Heras), Coordenadora Anti-repressiva do Oeste, 
Agrupamento Ao Volante (Linha 60)

CHAMADO DE EMERGÊNCIA

Quinta-Feira 14/03 -18 hs Chacabuco 608
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LAS HERAS - A 7 ANOS DA LUTA DOS OPERÁRIOS PETROLEIROS

AS MULTINACIONAIS DAS “GUERRAS DO PETRÓLEO”
SEGUEM PERSEGUINDO AOS TRABALHADORES

No dia 8 de março a justiça patronal tem decidido 
dar início a um julgamento contra 12 
trabalhadores petroleiros de Las Heras (norte de 
Santa Cruz, Argentina). 
Darío Catrihuala, Ramón Córtez, Alexis Pérez, 
José Rosales, Hugo González, Franco Padilla, 
Juan Pablo Bilbao, Pablo Mansilla, Carlos 
Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar e 
Rubén Gutiérrez, são acusados pela justiça das 
multinacionais petroleiras em este julgamento 
fraudulento, montado com falsas causas. O 
objetivo que persegue esta ofensiva patronal é 
amedrontar e escarmentar ao conjunto da classe 
operária para que não se levante a lutar por suas 
demandas, em momentos em que a inflação, a 
carestia da vida, os padecimentos e as condições 
de vida da classe operária de toda a Argentina, já 
não se suportam mais.  

Os colegas falsamente acusados pela justiça patronal participaram na luta dos operários petroleiros da Greve de janeiro-fevereiro de 
2006, que com a tomada dos poços de petróleo, cortes de estradas, paralizações e piquetes, tinham levantado a demanda “Todos 
somos petroleiros!” “A igual trabalho, igual salário!” “Abaixo o imposto ao salario!”. A greve começava a comover a todo o país, 
pois as demandas dos operários de Las Heras eram as de todo o movimento operário.

Durante essas ações de luta, a base operária tinha eleito como porta-voz Navarro, que tinha uma rádio na localidade de Las Heras 
desde a qual comunicava a todo o povo o desenvolvimento do conflito. A polícia assassina de Santa Cruz, que vinha de reprimir na 
planta de Termap em Caleta Olivia golpeando inclusive crianças e mulheres (uma delas perdeu a gravidez), deteve a Navarro e o 
levou preso à delegacia local. No dia 7 de fevereiro de 2006, os grevistas acompanhados por todo o povo de Las Heras, solidário com 
os trabalhadores petroleiros, marcharam à delegacia exigindo a libertação de Navarro. A resposta policial foi de desatar uma cruel 
repressão, uma chuva de balas infernal contra o povo insurgido que se defendeu legitimamente. No meio da batalha campal morreu 
um polícia repressor de sobrenome Sayago. 

Quem foi? Como dizia a obra literária de Lope de Vega: “Fuenteovejuna o fez”.  Sayago caiu em “sua lei”, isto é, reprimindo aos 
operários e defendendo a propriedade das multinacionais petroleiras como a Repsol, a Pan American e a British Petroleoum, para 
isso lhe pagam a estes parasitas. A polícia é uma banda de homens armados, paga para custodiar a propriedade dos capitalistas, essa é 
sua função na sociedade. Sayago caiu reprimindo um “levante”, isto é quando mais de 2.500 pessoas estavam mobilizadas em uma 
localidade não mais de 7.000 habitantes. Todo o povo estava na rua reclamando pela liberdade de um de seus dirigentes, e foi a 
polícia a responsável pela repressão! Se há responsáveis pela morte do oficial Sayago, esses são sem dúvidas os agentes do estado 
patronal, desde o presidente até o intendente, passando pelos juízes e comissários, que a conta das multinacionais são os que deram a 
ordem de reprimir ao povo.  

Frente a isto, a resposta das multinacionais imperialistas, o governo capacho de Néstor Kirchner e a justiça patronal, foi lançar um 
golpe videlista sobre a localidade de Las Heras, sitiando-a com a Gendarmeria (Polícia Militar de Fronteira, NdeT) e os grupos de 
tarefas. Uma feroz caça iniciou-se contra os trabalhadores. Entraram casa a casa, revistando, rompendo e ultrajando os pertences dos 
trabalhadores; realizando apagões pelas noites e com sobrevoo de helicópteros, patrulhando as ruas com veículos sem chapa com 
milicos armados até os dentes. Com interrogatórios e “confissões” sob tortura, a patronal buscava os responsáveis pela “morte de 
Sayago”. Mas isso era só uma desculpa para militarizar a região, amedrontar e esmagar aos grevistas, e defender a propriedade das 
multinacionais.
No dia 23 de fevereiro de 2006, deteve-se 19 trabalhadores. As multinacionais petroleiras, seu governo e sua justiça, finalmente 
abriram causas, e acusaram estes 19 colegas pela morte do oficial Sayago. 6 destes colegas estiveram presos sob tortura, e todo tipo 
de humilhações, durante 3 anos; e outro operário esteve durante um ano. 

Em 2013, 7 anos após a luta dos operários de Las Heras, as petroleiras imperialistas, o governo de Cristina Kirchner (continuadora de 
seu marido), e a podre justiça patronal, enquanto seguem mantendo militarizada a cidade de Las Heras com um destacamento 
permanente de 300 gendarmes, mandam a julgamento a estes 12 colegas com falsas causas, depoimentos obtidos sob torturas e 
ameaças. 
A violência da burguesia contra estes trabalhadores é porque desafiaram com sua luta às mesmas multinacionais imperialistas 
petroleiras que invadiram Iraque e Afeganistão. O mesmo que os milicianos anti-imperialistas presos ainda hoje em Guantánamo, os 
trabalhadores de Las Heras são os presos e perseguidos pelas “guerras do petróleo” dos piratas imperialistas.   

Fevereiro de 2006: A gendarmeria sitia a região de Las Heras
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POR UM COMITÊ DE APOIO EM DEFESA DOS OPERÁRIOS DE LAS 
HERAS E DOS TRABALHADORES DO HOSPITAL GARRAHAN

A burocracia sindical de petroleiros e a UOCRA não duvidou em colocar do lado das petroleiras, a gendarmeria e o governo nesse 
momento, como ainda hoje. Esta questão isola os trabalhadores e deixa-os submetidos à justiça patronal, que já sentenciou porque 
teve a 6 colegas presos durante anos, e por seu caráter de classe jamais permitirá nem um “julgamento justo” nem a “igualdade perante 
a lei”. 
Como os trabalhadores da fábrica Paty e do Garrahan, que já se pronunciaram em defesa dos colegas de Las Heras; está nas mãos das 
organizações operárias e estudantis combativas, que estão sob o mesmo ataque da justiça patronal, como ferroviários de Haedo, 
petroleiros de Cerro Dragão, docentes em luta, etc., tomar em suas mãos a luta contra estes julgamentos fraudulentos, pela liberdade 
dos presos políticos e a liberdade dos lutadores operários e populares; para pôr em pé um grande Movimento Nacional de 
Organizações Operárias e Populares que defenda os colegas perseguidos com os métodos da classe operária como as paralizações, 
os piquetes, as mobilizações e a Greve Geral. Convoquemos de imediato uma Mesa Coordenadora deste movimento para que 
nenhum operário continue sendo atacado pelo estado assassino. Por uma campanha internacional em defesa dos trabalhadores 
petroleiros de Las Heras!

COMITÊ REDATOR

ABAIXO OS JULGAMENTOS FRAUDULENTOS CONTRA OS OPERÁRIOS PETROLEIROS
DE LAS HERAS E OS TRABALHADORES DO HOSPITAL GARRAHAN!

Colegas:

Nós, operários de PATY, manifestamos todo o apoio e solidariedade com os operários petroleiros de Las Heras (Darío 
Catrihuala, Ramón Cortez, Alexis Pérez, José Rosales, Hugo González, Franco Padilla, Juan Pablo Bilbao, Pablo Mansilla, 
Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar e Rubén Gutiérrez), que estão sendo levados a um julgamento fraudulento 
pelas patronais petroleiras e o governo de Cristina Kirchner, para que mais nenhum trabalhador se coloque a lutar por seus 
interesses, na contramão dos capitalistas e os seus adendos das diferentes burocracias sindicais.
Da mesma forma apoiamos aos trabalhadores do Garrahan e sua Junta Interna, que estão sendo atacados pela mesma justiça 
patronal que tem processado a mais de 6.500 companheiros.

SE TOCAM A UM, NOS TOCAM A TODOS! BASTA DE LUTAR DIVIDIDOS! NENHUM OPERÁRIO QUE LUTA 
CONTRA SEU PATRÃO, O ESTADO E O GOVERNO, PODE FICAR SOZINHO!

Por isso chamamos a todas as organizações operárias a preparar uma grande luta em comum para derrotar os julgamentos 
fraudulentos contra os lutadores operários e populares. Como primeiro passo para esse objetivo, os abaixo assinantes 
convocam a todas as organizações operárias combativas, Sindicatos, Comissões Internas e Corpos de Delegados, Centros de 
Estudantes e Organismos de Direitos Humanos, a impulsionar esta campanha e a constituir em um Comitê de Apoio aos 
operários petroleiros de Las Heras, trabalhadores do Hospital Garrahan e de todo colega perseguido pela justiça patronal, para 
que , com os métodos de luta da classe operária conquistar o desprocessamento dos mais de 6.500 companheiros perseguidos, 
a liberdade dos presos políticos e garantir nossa defesa frente ao ataque do estado patronal.

Primeras firmas y adhesiones:

Comisión Interna de PATY: David Soria, Hugo Costilla y Villacorta – Hospital Garrahan: Montanaro, E. García, Gustavo 
Lerer, Perez y Sandro Ruiz de ATE - T.Or.Re
(Trabajadores Organizados por la Revolución) - Unión Ferroviaria de Haedo: Sandro Saco, delegado Línea Sarmiento y 
nueve (9) trabajadores de base – SUTEBA (La
Matanza): Carlos D’ Alessandro, delegado E.P. 164 y catorce (14) docentes de base – SUTEBA: Cristian Cañete, 
Delegado Esc. 304 y cinco (5) docentes de base – Hugo
Lorenzato, Congresal SUTEBA - SUTEBA (Lanús): Gabriela Dominguez, delegada SB 21 – ALICOR ex Jabón Federal 
(La Matanza): Catorce (14) obreros de base –
SITRAIC: Agrupación Naranja - Victor Amarilla (Convergencia Socialista) – ATE (Nacional) Carolina Maloberti – Junta 
Interna de ATE (MINPLAN): Adrián Rodriguez –
APUHL: Eduardo Barragán – ATE/CTA/SENASA: Alejandro Cabrera, delegado – FATE: Ariel Godoy – Línea 60: 
Agrupación “Al Volante”-Lista Naranja – A.J.B. (Quilmes):
David González – Junta Interna DGMUS, ATE – ATE (Quilmes): Marcos Cabezaz – Teatro Colón: Arce, delegado – 
INDIEL (La Matanza): Un (1) trabajador de base.
CORREPI: María del Carmen Verdú, Cintia Zampani, Sebastian Retamosa. - LSR Correpi: Bárbara Calaresu. 
Coordinadora Antirrepresiva del Oeste: Abelardo Mansilla.
Partidos Políticos: Asambleas del Pueblo - Convergencia Socialista - Nuevo MAS: Juan Cruz Ramay
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RESPOSTA DE DARIO CATRIHUALA AOS TRABALHADORES DE PATY

Las Heras, Santa Cruz, 23/02/2013
Queridos colegas de Paty:
Recebi a excelente carta que me fizeram chegar. E é essa a luta que temos que dar. Sua carta demonstra que não estou sozinho, 
e também não estão os colegas do Garraham e toda nossa classe.

Nos próximos dias estarei encontrando-me com vocês pessoalmente para nos dar um forte abraço e dar juntos esta enorme 
luta.
É necessário impulsionar junto com os colegas de todas as organizações operárias e estudantis combativas um Fundo de 
Resistência para poder encarar nas melhores condições esta luta contra as petroleiras, a justiça, o governo dos Kirchner e o 
Estado.

Junto com vocês volto a levantar o grito de SE TOCAM A UM, NOS TOCAM A TODOS! BASTA DE LUTAR DIVIDIDOS! 
NENHUM OPERÁRIO QUE LUTA CONTRA SEU PATRÃO E O GOVERNO PODE FICAR SOZINHO!

Ponhamos em pé um Movimento de Organizações Operárias e Populares para combater com nossos métodos pelo 
desprocessamento dos mais de 6500 colegas processados e pela liberdade dos presos políticos!
Tribunais Operários e Populares para julgar e punir aos assassinos de nossa classe!
Conformemos um Comitê de Autodefesa Único de todas as organizações operárias e estudantis combativas!
Abaixo os julgamentos fraudulentos e as acusações montadas contra os colegas do Garraham e contra nós em Las Heras!

Envio um forte abraço para vocês!

Darío Catrihuala.

NEUQUEN
BASTA DE ENTREGAR O SALÁRIO E AS CONQUISTAS DOS TRABALHADORES NAS 

CAMPANHAS SALARIAS DE FOME!
ABAIXO O ACORDO ASSINADO PELA BUROCRACIA DE UEPC (CÓRDOBA) DE 26% EM 

TRÊS PARCELAS!

Na assembleia de ATEN Capital de 21/02 votamos por unanimidade a necessidade 
de um Congresso Nacional Docente de Delegados com Mandato de Escola.

Agora temos que fazer isso realidade! Basta de lutar divididos!
Que nenhuma província fique isolada lutando sozinha!

Para ello es necesario que desde ATEN, que es un referente de lucha para la vanguardia combativa del país, lancemos un llamamiento 
nacional de convocatoria y organización a este congreso.
No hay tiempo que perder, en la asambleas de este 26/02 hay que ponerle fecha, hora y lugar. Hay que comenzar a elegir delegados 
por cada escuela de toda la provincia. Lo mismo debe hacerse desde ADOSAC (Santa Cruz), UDocBA (Bs. As.) y todas las 
seccionales
docentes opositoras del país que dirigen e influencian a cientos de miles de docentes, para que rechacen el acuerdo miserable como el 
que firmó UEPC, sostengan el paro y rompiendo la subordinación a los cuerpos orgánicos de la burocracia y el ministerio de trabajo, 
convoquen de emergencia a un…

CONGRESSO NACIONAL DOCENTE DE DELEGADOS DE BASE COM MANDATO DE ESCOLA
para impor-lhe a CTERA e demais sindicatos...

UM NOVO “MAESTRAZO”* NACIONAL!
com a greve geral educativa até conquistar nossas demandas…
Basta de burocratas que negociam pelas costas aos trabalhadores! Uma só luta, uma só negociação!

Tem chegado a hora de marchar a CTERA (Central de Trabalhadores da impor um novo “MAESTRAZO” NACIONAL com a greve geral da 
Educação da República Argentina, NdeT) e à CTA (Central de educação até conquistar nossas demandas. Que desde ATEN 
Trabalhadores Argentinos, NdeT), para derrotar à burocracia sindical e (Associação de Trabalhadores da Educação de Neuquén, NdeT), 
impor a luta nacional unificada, para romper o teto salarial do governo ADOSAC (Associação Socentes de Santa Cruz, NdeT), UDocBA 
gorila da Kirchner, a oposição negreira e a burocracia de Yasky, Caló, (União de Docentes de Buenos Aires, NdeT) e todas as seccionais 
Moyano, Micheli, etc. opositoras a Yasky (CTA), Maldonado (CTERA), Baradel (SUTEBA) e 
É preciso insurgir aos trabalhadores da educação: Organizemos demais burocratas, as convoquem de imediato apoiados nas dezenas de 
milhares de assembleias por escola, de docentes e auxiliares, de filiados milhares de docentes que dirigem e influenciam em todo o país!
e não filiados, para romper a submissão à burocracia e seus corpos 
orgânicos, único caminho para unificar as filas dos trabalhadores da Para brigar por:
educação!  -50% de aumento salarial de emergência! Nenhum aumento parcelado! 
Milhares de assembleias de escola, distritos, corpos de delegados com No caminho de um salário igual à cesta básica de $10.000, mínimo, vital 
mandato de base, comitê de luta provinciais, etc., é o caminho para e móvel para todos os trabalhadores!
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- Devolução dos descontos pelos dias de greve! Pagamento imediato contra os petroleiros de Las Heras (Santa Cruz) e os trabalhadores do 
dos salários atrasados! Hospital Garrahan! Desprocessamento dos 6500 lutadores operários, 
 -Os salários não são lucro! Basta de imposto ao salário operário! populares e militantes socialistas perseguidos! Aparição com vida de 
Atribuições familiares universais! Eliminação do IVA! Julio López e Luciano Arruga!
 -Em defesa da escola e da saúde públicas: Triplicação do orçamento - Nenhuma sanção para o colega docente José Ferraiuolo, delegado 
para saúde e educação em base ao não pagamento da dívida externa, docente de La Plata e militante da Chapa Marrón-Corrente 9 de Abril. 
impostos progressivos às grandes fortunas, o fim dos subsídios e a Imediata restituição em seu posto de trabalho, e também o livre 
expropriação sem pagamento e sob controle dos trabalhadores da exercício das tarefas sindicais para as qual foi eleito legitimamente.
educação privada, da Igreja e das transacionais!

Para defender o ISSN e pôr a Sapag contra as cordas:
 -Nem um desempregado mais! Basta de trabalho informal! Trabalho 
digno e sob convênio para todos! Divisão das horas de trabalho entre Desde ATEN devemos convocar com urgência a uma grande 
todas as mãos disponíveis, com salário igual à cesta básica! Assembleia e Coordenadora Provincial de Delegados com Mandato de 
-Julgamento e punição a todos os repressores e aos assassinos de Base, revogáveis, de todas as escolas, docentes e auxiliares de serviço 
Fuentealba, Mariano Ferreyra, do colega ferroviário Leonardo por igual, filiados ou não, trabalhadores do EPEN, do EPAS, da Saúde, 
Andrada, os operários do Parque Indoamericano, de Ledesma em Jujuy operários agrícolas, ceramistas, têxteis, estatais, judiciais, 
e demais mártires operários e populares! Por tribunais operários e desempregados, trabalhadores informais, da construção, etc. e levantar 
populares! Libertem a todos os presos políticos! Liberdade um programa único de reclamos para fazer um plano de luta unificado e 
incondicional a Tapia e Claros (Jujuy) e aos presos dos levantamentos preparar a Greve Geral Provincial.
pela fome em Bariloche, Rosario e Buenos Aires!

NEUQUEN, 25/02/13
 -Abaixo os julgamentos fraudulentos montados com falsas causas 

Segundo o relatório informado no site oficial de ATEN, faltam comprovantes dos gastos a mais de $700.000 de nossos aportes (imposto 
sindical, NdeT) por parte da burocracia de Papalardo. A comprovar este gravíssimo fato:
 Temos que convocar já um Tribunal Operário e Popular para julgar e punir aos ladrões de nossos aportes, assim se poderá expulsar 
publicamente das filas dos trabalhadores, os corruptos amigos do governo e suas secretarias de trabalho. Basta de burocratas que vivem de nosso 
mísero salário e das dádivas do governo de turno, é preciso jogar fora de nossas organizações a toda essa burocracia e ao estado que lhes paga 
metendo suas mãos no nosso bolso.
 Fora as mãos do estado das organizações operárias! Por uma Comissão Revisora de Contas votada em assembleias de base, que se renove 
mensalmente, para controlar as finanças do sindicato e que comece hoje mesmo a pesquisar as finanças que nos deixou o FUS. Abaixo o 
desconto compulsivo do imposto sindical! Que os dirigentes recebam cada parcela do aporte sindical na porta das escolas. Nós trabalhadores, 
nos organizamos como queremos! Abaixo a lei de associações profissionais! Não recuperamos ATEN das mãos da burocracia de Papalardo 
para que tudo continuasse igual.
Por último chamamos aos trabalhadores da ATEN a repudiar o recente acordo assinado pelo Sindicato metal-mecânico dirigido pelo PSTU (LIT-
QI) em São José dos Campos, Brasil, com a patronal da montadora General Motors, que implicou a entrega de centenas de postos de trabalho, 
suspensões, arrocho salarial e a perda de conquistas dos trabalhadores que ficaram. É inaceitável que organizações que se dizem classistas e 
revolucionárias, e que hoje são parte da direção de nosso sindicato, entreguem sem lutar, sem fazer um só chamado à unidade com o resto dos 
trabalhadores, sem um só chamado a uma assembleia geral na General Motors, o trabalho, o salário e as conquistas dos trabalhadores. Os 
docentes que nos colocamos em pé de luta, justamente para defender a educação pública, nosso salário e nossas conquistas, não podemos fazer 
menos que repudiar e chamar para que se rompa esse acordo entreguista.

Neuquen 25/02/13

NEUQUEN

Nem 22% nem 26%...
AUMENTO SALARIAL DE EMERGÊNCIA DE 50% PARA TODOS OS DOCENTES E AUXILIARES JÁ!

A carestia da vida não se suporta mais e a inflação - que é o superlucro das transacionais - come os magros salários dos trabalhadores. Basta! Que 
a crise seja paga pelos capitalistas!
 Para conquistar o pão e acabar com o saqueio da nação, é preciso unir o combate dos docentes em uma só luta com os explorados para esmagar às 
multinacionais.
O dinheiro para educação e a saúde públicas para os trabalhadores e suas famílias existe. Quem o detém são as multinacionais imperialistas, as 
petroleiras, as cerealíferas, da alimentação, as automotivas, os banqueiros, a oligarquia latifundiária, as mineradoras, etc. que saqueiam os 
recursos da nação. Fora Gringos! Nem um só dólar, nem um só peso à fraudulenta dívida externa! É preciso seguir o exemplo dos estudantes e 
mineiros chilenos, que em sua luta pela educação gratuita e o salário dos trabalhadores, lutaram pela nacionalização do cobre, sem indenização e 
sob controle operário! Não há tempo a perder, são eles ou nós! Nacionalização sem pagamento e sob controle operário das multinacionais e de 
toda fábrica que feche, suspenda ou demita!
Basta de entregar o salário e as conquistas dos trabalhadores nas campanhas salarias de fome! Abaixo o acordo assinado pela 
burocracia da UEPC (Córdoba) de 26% em três parcelas, e dos 16 sindicatos da Capital Federal que aceitaram 23% em 2 parcelas, e 
demais acordos em outras províncias!
Basta de lutar divididos! Que nenhuma província fique isolada lutando sozinha! É preciso conquistar um CONGRESSO DE 
DOCENTES NACIONAL DE DELEGADOS DE BASE COM MANDATO DE ESCOLA para impor ao CTERA e demais sindicatos 
UM NOVO "MAESTRAZO" NACIONAL! 
 Basta de burocratas que negociam de costas para os trabalhadores! Uma só luta, uma só negociação!
A luta tem que passar para mãos seguras, nós professores, todos os anos dizemos “presente” e saímos a lutar por nossas justas demandas. Não 
podemos permitir que as direções dos sindicatos colaboracionistas da CTA/CGT imponham seus acordos às costas da base como ano após ano o 
vem fazendo a CTERA assinando acordos salariais miseráveis, província por província, e assim isolando e dividindo a luta nacional. Para que a 
base docente combativa, esgotada e desgastada, aceite que a burocracia dos sindicatos entregue nas mesas de negociações o que nas ruas não 
puderam impor pela firmeza da base docente que mantinha a greve com suas assembleias, piquetes, etc., como nos anos anteriores ocorreu em 
Neuquén, Santa cruz e outras províncias.

Professores de Matanza

Professores de Buenos 

------------------------------------------
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PALESTINA Apesar de tanta concentração de forças contra-revolucionárias sobre elas, 
AS MASSAS PALESTINAS NÃO SE RENDEM

APELO INTERNACIONAL DA FLTI A TODAS AS ORGANIZAÇÕES OPERÁRIAS E 
COMBATIVAS A ORGANIZAR UMA CAMPANHA MUNDIAL POR:

ARRANCAR DAS MASMORRAS DO ESTADO SIONISTA FASCISTA DE 

ISRAEL AOS 4500 HOMENS, MULHERES E CRIANÇAS PALESTINAS 

REFÉNS DO IMPERIALISMO!

POR UM NOVO TRIBUNAL DE NÜREMBERG OPERÁRIO E POPULAR PARA 

JULGAR E PUNIR A NETANYAHU E DEMAIS SIONISTAS GENOCIDAS 

ASSASSINOS E TORTURADORES DOS EXPLORADOS PALESTINOS!

O s  e x p l o r a d o s  
pa les t inos  seguem 
resistindo. Desta vez, 
brigam por libertar a 
seus irmãos presos nas 
masmorras sionistas, 
encarcerados pelos 
porcos em seu afã de 
b u s c a r  r e f é n s  n a  
contramão da luta do 
povo palestino pela 
destruição do estado de 
Israel.

M a s  a s  m a s s a s  
exploradas palestinas 
não se rendem e não 
abandonam sua luta 
pela destruição do 
estado sionista-fascista 
de Israel e recuperar sua 
terra e voltar a seus 
lares. Nem mesmo estando presos.

Isto, já o começam a demonstrar destacados Uma enorme e grande greve de fome e 
combatentes palestinos desde o cárcere como amotinamento nas prisões sionistas tem começado 
Samer Al-Aissawi (preso), ou mártires como Arafat ao longo de toda Palestina. E isto tem levado aos 
Jaradat (torturado até sua morte pelo estado protestos de seus irmãos explorados de Gaza e 
sionista), que ao redor de sua luta e depois de Cisjordânia que têm saído à rua a enfrentar com 
conhecer sua condição, as massas exploradas pedras aos tanques do exército sionista. 
palestinas indomáveis se negam a abandonar sua 
luta pela destruição do estado sionista-fascista de As massas palestinas somam-se assim às lutas dos 
Israel.explorados de Tunísia e do Egito, apesar de tanto 

cerco e massacres do estado sionista, apesar de 
Tem começado uma luta dos explorados palestinos tanto engano de um suposto triunfo de que a ONU 
contra o ocupante sionista, e merece ser o que todos teria reconhecido um estado palestino independente 
os explorados da região sentem: uma luta de (que reconhece ao estado de Israel e confina às 
conjunto pela destruição do Estado de Israel. É o massas palestinas a campos de concentração), e 
momento de derrubar o muro de Rafah e unir a luta apesar do isolamento e traição das direções 
dos explorados egípcios com a dos palestinos. É o reformistas do proletariado mundial. Deixam ao nu 
momento de, com ações nas ruas, boicotar a que a burguesia palestina negociava na ONU um 
provisão de gás subsidiado a Israel por parte do "estado palestino independente de Israel", deixando 
governo egípcio e atirar abaixo os acordos de que 4500 presos se apodreçam nos cárceres deste 
reconhecimento e sustento de Israel.último.

Arafat Jaradat, assassinado pela tortura dos guardas do cárcere sionistas
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O caminho para isso não está em enviar e-mails ou popular para punir a Netanyahu, seu parlamento, 
cartas nem a Obama nem ao governo norte- suas forças armadas e todos os sionistas os 
americano, nem muito menos em petições ao estado perseguindo a onde estejam, como fizeram em 
sionista, que de fato o reconhecem. A via não pode Nuremberg aos nazistas por seu massacre na 
ser um pedido aos maiores açougueiros do mundo Segunda Guerra Mundial!
que levam adiante uma invasão e ocupação militar. 
Faz-se nas ruas, como o demonstraram os Pela destruição do estado sionista-fascista de Israel, 
explorados do Egito que incendiaram a embaixada torturador e genocida!
sionista em 2011. 

Por uma assembleia nacional palestina de Gaza, 
Em todas as organizações operárias e combativas do Cisjordânia, e os que se encontram em outros países 
mundo é preciso organizar ações para levar adiante como Síria, Líbano, Jordânia, etc.! Por uma Palestina 
esta luta, porque os explorados do mundo precisam livre, laica, democrática e não racista, que só poderá 
uma intifada contra os exploradores e os enfrentar ser garantida por um governo operário e camponês 
como os palestinos aos sionistas. A luta dos baseado nas organizações de autodeterminação e 
explorados palestinos é uma luta de toda a classe armamento das massas! 
operária mundial. É preciso marchar a todas as 
embaixadas sionistas em todo o mundo e realizar Pela derrota e o esmagamento de Al-Assad e suas 
todo tipo de ações da classe operária e os tropas de ocupação a conta das potências 
explorados do mundo pela liberdade de todos os imperialistas!
presos palestinos! Desde Tunísia até Jerusalém uma só luta, uma só 

revolução pelo pão e pela expulsão do imperialismo e 
Chamamos a todas as organizações operárias e seus gendarmes!
combativas do mundo a se pôr de pé junto às 

Abaixo os pactos da burguesia palestina, o massas palestinas, a romper o cerco à revolução 
imperialismo e o sionismo, carrasco das massas do Norte da África e Oriente Médio, a derrubar o 
pa les t inas !  Nem Hamas nem A l  Fa tah  muro de Rafah, a jogar por terra todos os acordos 
(representantes da burguesia nacional palestina), internacionais que sustentam ao sionismo e a 
congresso nacional das massas palestinas de todos os burgueses que colaboram com ele e o 
Cisjordânia, Jordânia, Gaza, do Líbano e das massas sustentam.
palestinas insurrectas que combatem em Síria! Pelo Fazemos um apelo a todas as organizações 
desarmamento da polícia palestina e pelo operárias e combativas do mundo a tomar em suas 
armamento das massas! Para cada palestino uma mãos uma campanha internacional por:
arma!

Liberdade imediata e incondicional de Samer Al-
É preciso derrubar o muro de Rafah e todos os Aissawi e de todos os presos palestinos!
acordos de sustento do estado de Israel (como o de 
Camp David de 1979) e os regimes e governos Libertem aos presos de Guantánamo!
árabes que lhe cuidam a fronteira ao sionismo, 
gendarme do imperialismo em Oriente Médio!Pela posta em pé de um grande tribunal operário e 

Pela federação de 
repúblicas operárias e 
c a m p o n e s a s  d o  
Magreb  á rabe  e  
Oriente Médio!

A luta da juventude palestina pela liberdade dos presos políticos
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O trabalhador poderá optar por sair 
imediatamente e receberá cinco salários, 
a lém dos direi tos  trabalhis tas;

-Discussão entre a GM e o sindicato sobre 
formas de antecipação da aposentadoria 
para quem estiver próximo a se 
aposentar;

-Jornada de trabalho que possibilite duas 
horas extras por dia e trabalho 
e x t r a o r d i n á r i o  a o s  s á b a d o s  
alternadamente. Poderá haver descanso 
em até 12 dias por ano que serão 
compensados posteriormente;

-Garantia do nível de emprego até 
dezembro de 2013 no MVA (montagem de 
veículos automotivos) e até 2014 para o 
restante da planta de São José dos 
Campos;

-Ajuste na cláusula de nível de emprego 
da área de manejo de materiais, de 1203 a 
900 trabalhadores.

-Garantia de renovação/extensão dos 

acordos de 

-O acordo terá duração de dois anos. Lamentavelmente, a direção do PSTU-
LIT optou por manter o conflito dos 

(Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos de trabalhadores da GM nos limites da planta 
São José dos Campos e Região) de São José dos Campos, e a realizar uma 

campanha para que Dilma fizesse uma 
Nesta planta da GM, desde o começo de “lei contra as demissões”. Isso não fez 
2012 se vem deixando em suspensão a mais do que gerar uma falsa confiança de 
todos os operários, fazendo-se uma que Dilma podia resolver os problemas 
rotação nas suspensões de 1000 dos trabalhadores, e desta maneira se 
trabalhadores por vez. Nenhum operário i m p e d i a  q u e  o s  t r a b a l h a d o r e s  
queria ficar sem trabalho, eles votavam distinguissem os seus inimigos no 
em assembléia que não se demitiria e governo, sócio da patronal escravista e 
aprovavam que se isso acontecesse, iriam das transnacionais, e os seus aliados nos 
à greve. trabalhadores em todo o país e inclusive 

n o  m u n d o ,  c o m e ç a n d o  p e l o s  
Desde que a patronal imperialista trabalhadores da indústria automotriz 
começava com a chantagem do desde Detroit, Estados unidos, até Rosário 
fechamento da planta, e lançava o na Argentina.
“PDV”, o que estava colocado era 
chamar uma e mil vezes, desde a CSP- A direção do Sindicato Metalúrgico de 
CONLUTAS**, a por em pé um Comitê São José dos Campos, encabeçada pelo 
de Luta de todas as automotrizes, PSTU-LIT, deve retirar de forma 
metalúrgicas e siderúrgicas do país, urgente a sua assinatura desta “ata-
onde poderiam expressar-se todas as acordo” que vai contra os interesses dos 
organizações operárias e todos os trabalhadores. A base operária e suas 
trabalhadores, com suas demandas, organizações de luta de todo o Brasil, 
para golpear com um só punho, porque devem repudiar, desconhecer e 
as demandas da GM eram as de todo o rechaçar de imediato a dita “ata-
movimento operário, para enfrentar as acordo” e chamar a rompê-la, 
demissões, a flexibilização trabalhista, preparando uma grande luta por todas 
etc. Desta maneira, enfrentando e as demandas dos trabalhadores, 
atacando à propriedade privada dos camponeses pobres e estudantes 
capitalistas, com os métodos da classe combativos, ou ao contrário, todos 
operária, chamando a ocupar a planta terminaremos sendo operários 
frente à primeira demissão, colocando demitidos da GM ou produzindo sob 
a produção sob controle dos seus condições de escravidão.

 jornadas diferenciadas de 
trabalhadores e lutando por tudo, era a 

trabalho (6x1; turno de rotação e única maneira de conquistar, ainda que O PSTU-LIT, QUE DIRIGE O 
jornada de domingo mediante a demanda mais elementar. Assim, os SINDICATO METALÚRGICO DE 
pagamento de hora extra e com t raba lhadores  da  GM ter iam SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A 

conquistado melhores condições de CONLUTAS, ASSINA COM A GM descanso na semana.) pelo período de 
luta. UM ACORDO QUE NEM A dois anos;

BUROCRACIA DA CUT OU DA 
FORÇA SINDICAL TERIAM 

LEGITIMIDADE PARA IMPÔR. 
O DITO “ACORDO” CONFIGURA 

UM VERDADEIRO PACTO DE 
COLABORAÇÃO DE CLASSES, 
PARA QUE A CRISE SEJA PAGA 

PELOS TRABALHADORES E SUAS 
FAMÍLIAS.

Os dirigentes e correntes que falam em 
nome do socialismo e a classe operária, 
devem dizer aos trabalhadores a verdade, 
por mais dolorosa e cruel que esta seja. 
Trata-se de um “acordo” que favorece a 
patronal e é contra os interesses dos 
trabalhadores. Se trata de um verdadeiro 
pacto de colaboração de classes entre o 
Sindicato Metalúrgico, a gerência da 
General Motors, o prefeito do PT em São 
José dos Campos, a FIESP, e todos para 
sustentar a pró-imperialista Dilma e 
seu regime de Pacto Social.

NA GENERAL MOTORS DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS: SE IMPÕE 
DEMISSÕES, SUSPENSÕES...
A  D I R E Ç Ã O  D O  S I N D I C AT O  
METALÚRGICO E A CSP CONLUTAS, 
DIRIGIDOS PELO PSTU-LIT DEVEM 
RETIRAR SUAS ASSINATURAS DESTA 
"ATA"...                               

ver contra-capa



SUPLEMENTO ESPECIAL12

O ACORDO ASSINADO HOJE NA GM DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS É O MESMO ASSINADO 
ONTEM PELA UNIÃO OPERÁRIA AUTOMOTRIZ DA AFL-CIO NOS ESTADOS UNIDOS

A classe operária deve saber que o mesmo acordo que se Por que lembramos isto? Porque o Acordo que se acaba de 
assinou no dia 26 de janeiro na GM de São José dos Campos, é assinar na GM de São José dos Campos, é o mesmo que se 
o mesmo plano que a burocracia pró-imperialista da AFL-CIO assinou na GM de Detroit, porque as desculpas que colocou a 
dos Estados Unidos impôs aos operários da GM de Detroit AFL-CIO são as mesmas que as da direção do PSTU-LIT 
(casa matriz da montadora imperialista) no ano 2008-09 desde utiliza para dizer que “foi a melhor negociação possível”, se 
o sindicato UAW (de suas siglas em inglês que significa: União fazendo porta-vozes da empresa frente à chantagem desta 
Operária Automotriz). contra os operários. Tem ficado completamente às claras que o 
Nesse ano avançava-se nos primeiros profundos ataques dos verdadeiro programa do PSTU-LIT é o assinado nessa Ata 
parasitas capitalistas para fazer com que os trabalhadores da Rendição.
pagassem pela crise. Em negociações fechadas, primeiro com É que em momentos em que se desenvolvia aquele feroz ataque 
o fascista Bush e depois com seu sucessor, o açougueiro na GM de Detroit em 2008-09, a Conlutas, junto à CUT e 
Obama, a burocracia da AFL-CIO/UAW impuseram uma demais centrais sindicais, faziam um ato festivo na FIESP 
duríssima derrota aos trabalhadores das montadoras. Depois da (Federação de Industriais e Empresários de São Paulo) sob o 
ascensão de Obama à presidência dos Estados Unidos, este slogan de “Que Lula faça o mesmo que Obama e que 
avançava em privatizar os lucros dos monopólios e em nacionalize a GM e  faça uma lei contra as demissões”. Claro 
socializar suas perdas para que a paguem os trabalhadores e que Lula não fez nada a favor dos trabalhadores (como não o 
explorados de Estados Unidos e do mundo. fez Obama), então foi com este veneno confusionista da 

esquerda reformista e a burocracia pelega com o qual 
Sob a ameaça de que a GM de Detroit fecharia sua planta, disciplinavam aos operários. Ao contrário, nos EUA, a 
porque não tinha condições de investimento (depois de anos de assinatura da AFL-CIO significou milhões de demissões, 
superlucros com a exploração operária), a patronal semeou o operários vivendo em barracas, liquidação de conquistas 
terror do desemprego entre os trabalhadores da fábrica. como o seguro social, etc. nesse mesmo ano 2009 no Brasil a 
Rapidamente a burocracia da UAW pôs-se de onda de demissões levou a 2 milhões de operários 
intermediário entre os operários e a patronal imperialista, demitidos. Estes operários não voltaram a trabalhar e se o 
mas não para negociar as condições que precisavam os fizeram foi sem convênio, terceirizados e sem nenhum 
operários, senão para negociar os “investimentos” da GM. direito. 
Esta armadilha levou os operários, amedrontados com a 
ameaça da demissão, a não enxergar outra saída 
senão a de negociar custe o que custar.
O resultado foi que os operários tiveram que 
ceder tudo, sem que a patronal desse nada. Os 
operários ficaram sem seguro médico, perderam 
todos os fundos de previdência e aposentadoria, 
lhes aumentaram a jornada de trabalho e lhes 
reduziram seus salários.  A patronal 
imperialista recebeu 35 bilhões de dólares por 
parte  do estado,  sob o  manto de  
“nacionalização”, assim se garantiram seus 
investimentos, com os operários esmagados e 
desmoralizados entrando à fábrica com a 
metade de suas conquistas arrancadas na 
mesa de negociação e sem ter a possibilidade 
de lutar em comum com o conjunto dos 
operários do país e do mundo. 

 Os dirigentes do PSTU-LIT, assinaram Não podemos permitir isso nem mais um Para impedir que a Ata da Rendição que 
na mesa de negociação, que 750 minuto, porque a direção do PSTU- se assinou na GM se imponha em todo o 
operários que estão suspensos, serão LIT/Conlutas, pôs toda sua força à movimento operário, tem chegado a hora 
demitidos em dois meses, que a jornada disposição dessa Ata da Rendição, como de levantar: Desconhecimento do 
trabalhista se aumentará em 2 horas e corrente que fala em nome do socialismo acordo assinado com a GM de 
que os trabalhadores que ingressem na e como central sindical que se reclama demissões, redução salarial e aumento 
planta, o farão com um salário de combativa, para terminar assinando um das horas de trabalho! Abaixo o Pacto 
R$1800, ou seja, com a metade do seu acordo que a burocracia pelega da CUT, Social! Que a patronal e o Estado tirem 
salário, este acordo se manterá Força Sindical ou a CTB não teriam suas mãos das organizações operárias! 
durante dois anos. Isto demonstra autoridade para impor. Essa Ata da Nenhuma confiança no Ministério do 
como esta negociação não fez mais do Rendição não fez mais do que fortalecer Trabalho escravista! Basta de levar os 
que salvar os interesses da GM e ao regime de “Pacto Social” com o qual trabalhadores aos pés do Ministério do 
garantir seus investimentos para os monopólios imperialistas se garantem Trabalho, à Legislação, à justiça e 
continuar satisfazendo os negócios da o  d i r e i t o  a o  s a q u e i o  c o m  a  demais instituições patronais! Basta de 
patronal imperialista. superexploração operária. políticas impotentes que subordinam a 
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classe operária aos seus carrascos! 
Basta de que a patronal se garanta seus 
lucros aos custos da miséria, do 
desemprego e da fome dos operários e 
de suas famílias! A classe operária 
brasileira deve voltar a retomar o 
combate dos finais dos anos '70 e '80, 
dos comitês de fábrica e dos comandos 
de greve, que fizeram temer ao 
imperialismo e sua burguesia lacaia.

Aqueles que não repudiam este acordo e 
nem chamem a enfrentá-lo, não poderão 
falar mais em nome dos interesses da 
classe operária e muito menos do 
socialismo.

As organizações que compõe a Conlutas e 
todas as organizações operárias que 
repudiem este acordo, devem chamar já a 
um Congresso de Emergência, para 
desconhecer o acordo assinado na GM de negociar um bom acordo naquele caso, Trotsky à escala móvel “ao contrário” 
São José, para assim preparar as caíam quase nulas. Plotkin lhe pergunta:
condições para que os operários da GM Sob o pretexto de que se não houvesse 
rompam esse acordo e encabecem o negociação a fábrica fechava, que as “Que faria você nos Estados Unidos se 
combate contra o ataque patronal dos condições não teriam sido favoráveis e fosse dirigente sindical?
monopólios. que os trabalhadores não quiseram lutar Trotsky: Em primeiro lugar, os sindicatos 

de forma mais ofensiva, o PSTU-LIT na devem colocar claramente o problema do 
direção da Conlutas, em 26 de janeiro, desemprego e dos salários. Você colocou 

ZÉ MARIA, COM SEU PROGRAMA assinou uma ata-acordo que implica à bem a questão da escala móvel de horas 
“POSSIBILISTA” AFIRMA QUE O patronal só investir caso se imponha as de trabalho: todo mundo deve ter um 

“ÚNICO POSSÍVEL” PARA A demissões, redução salarial e aumento da trabalho. Mas a escala móvel de horas de 
CLASSE OPERÁRIA É RENDER-SE j o r n a d a  d e  t r a b a l h o . trabalho deve ser acompanhada da 

FRENTE AO ATAQUE DOS escala móvel de salários. A classe 
PATRÕES E DAS Diante de uma situação similar, Trotsky operária não pode tolerar um rebaixe 

TRANSNACIONAIS discutindo com Plotkin, um dirigente contínuo do seu nível de vida, que 
sindical norteamericano em 1938, equivaleria ao afundamento da cultura 
reafirma com claridade o programa da IV humana. Temos que tomar como base de 

A direção do PSTU-LIT, ao dizer que “o internacional, o marxismo revolucionário apreciação os salários máximos nas 
único possível” era assinar o dito acordo, dos nossos dias. Partindo de rechaçar que vésperas da crise de 1929. As poderosas 
não fazia mais que colocar-se como porta- a crise gerada pelos capitalistas, seja paga forças produtivas criadas pelos operários 
voz da patronal no interior do movimento pelos operários, Trotsky dialoga com o não tinham desaparecido, não estão 
operário, já que em vez de colocar as dirigente do sindicato têxtil de Chicago: destruídas; todavia existem. Os 
demandas dos trabalhadores e organizar responsáveis pelo desemprego são os que 
uma grande luta para conquistá-las, se “Plotkin: Pela sua política, nosso possuem essas forças produtivas e dispõe 
dedicou a definir os alinhamentos para sindicato se esforça em evitar o delas. Os operários sabem disso e querem 
“garantir o investimento” da GM, que desemprego total. Temos procedido à trabalhar. O trabalho deve ser 
somente no ano de 2011, nas suas plantas divisão do trabalho entre os membros do distribuído entre todos os trabalhadores. 
instaladas no Brasil, embolsava uma sindicato, mantendo a taxa horária Os salários de nenhum operário devem 
soma recorde de 7,6 bilhões de dólares de existente. ser inferiores ao máximo alcançado no 
lucro bruto, com o qual pode lançar em Trotsky: E que proporção de seu antigo passado. Essa é a reivindicação natural e 
2012 três linhas novas no mercado. salário recebem os operários hoje? necessária inexorável dos sindicatos. 

Plotkin: Cerca de 40%. Senão, o desenvolvimento histórico os 
Isto significou que os operários que Trotsky: Mas é monstruoso! Tem obtido a varrerá como o pó.
estavam sob a ameaça de demissões e escala móvel de horas de trabalho 
fechamento da fábrica, e que já tinham mantendo seu antigo salário horário, o Plotkin: Esse programa é realizável? 
visto como mais de 500 operários que significa descarregar sobre os Provoca a ruína dos capitalistas. Esse 
aceitavam a “demissão voluntária” sem t raba lhadores  todo  o  peso  do  programa, precisamente, poderia 
uma luta contundente, viram suas forças desemprego. Ao permitir que cada acelerar o desenvolvimento do fascismo.
totalmente dizimadas e debilitadas para operário sacrifique 3/5 de seu salário, Trotsky: Esse programa pressupõe, 
enfrentar tal ataque, completamente vocês livram a burguesia da obrigação naturalmente, a luta, e não uma atitude 
isolados na planta de São José dos de sustentar aos desempregados com passiva. Aos sindicatos se apresentam 
Campos. Produto desta política que seus próprios recursos.” duas possibilidades: ou bem navegar, 
delineou a direção do PSTU-LIT na CSP- manobrar, bater-se em retirada, fechar 
Conlutas, é que as condições para E ante a este categórico desprezo de 
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os olhos e capitular pouco a pouco para trabalho, sem redução salarial, para custo mais elevado de manter a produção 
”não agravar a situação dos patrões” e por todas as mãos disponíveis a é o do classic, mas nós decidimos aportar 
não “provocar” reações da sua parte. produzir! Salário mínimo, vital e móvel no diálogo com o sindicato. Manter esse 
Com esse método, os social-democratas e de R$ 4000,00 para todos, indexado nível de relação foi fundamental. 
os responsáveis sindicais da Alemanha e segundo o custo de vida, medido pelas Esperamos que nos próximos períodos 
da Áustria, tentaram preservar-se do organizações operárias!Quer dizer, um mantenhamos este nível, para que 
fascismo. Todo mundo sabe o resultado: ângulo de 180 graus com a política possamos defender os empregos e o 
perderam todas as suas vantagens. O defendida por Zé Maria e o PSTU-LIT. no investimento, e quem sabe conseguir 
outro modo é compreender o caráter seu balanço, Zé Maria, último candidato a sucessivas negociações, com a GM 
impiedoso da crise social atual e levar as presidente pelo PSTU e atual dirigente voltando a ter aqui, não 7,5 mil 
massas ao combate.” (Os sindicatos e a nacional da CSP-CONLUTAS, em 29 de empregados, senão números que já 
crise atual dos Estados Unidos. León Janeiro, sob o título de “Acordo na GM t i v e m o s ,  c e r c a  d e  1 3  m i l .
Trotsky, 29 Setembro 1938). (Negritos evita o fechamento da fábrica, mas a luta (Página web da revista Época, seção de 
nossos) contra os ataques continua”, coloca: “Foi negócios, Editora Globo 27-01-2013).
Plotkin: Esse programa é realizável? o acordo possível, nas condições de O mais grave, em última instância, não é o 
Provoca a ruína dos capitalistas. Esse relações de forças existentes. Não é o acordo assinado na dita ata, senão o 
programa, precisamente, poderia acordo que queríamos fazer. A extensão balanço político desse acordo político que 
acelerar o desenvolvimento do fascismo. do lay-off (suspensões) por mais dois fez Zé Maria e a direção do PSTU-LIT, 
Trotsky: Esse programa pressupõe, meses garantirá que não haja demissões posto que nele, disse aos trabalhadores 
naturalmente, a luta, e não uma atitude agora, mas não impede que a montadora que “o único possível” é render-se sem 
passiva. Aos sindicatos se apresentam demita esses companheiros dentro de 60 lutar e assinar atas que favorecem aos 
duas possibilidades: ou bem navegar, dias (com a ressalva dos lesionados e dos patrões em detrimento dos trabalhadores. 
manobrar, bater-se em retirada, fechar trabalhadores que estão próximos de Assim, se enche a consciência dos 
os olhos e capitular pouco a pouco para aposentar-se), pagando uma multa de três trabalhadores com veneno, se disse que 
”não agravar a situação dos patrões” e salários para cada um. Foi o máximo a não é possível fazer com que a crise a 
não “provocar” reações da sua parte. que conseguimos chegar, graças à paguem os capitalistas organizando uma 
Com esse método, os social-democratas e mobilização dos trabalhadores, a grande luta revolucionária da classe 
os responsáveis sindicais da Alemanha e resistência do sindicato e ao apoio que operária.
da Áustria, tentaram preservar-se do recebemos de várias entidades do Brasil Se disse aos trabalhadores que as 
fascismo. Todo mundo sabe o resultado: e de outros países. Ou seja, conseguimos condições para a vitória não se podem 
perderam todas as suas vantagens. O impedir o fechamento da fábrica, mas a conquistar, que têm que aceitar o 
outro modo é compreender o caráter l u t a  c o n t r a  a s  d e m i s s õ e s  d o s  ataque dos capitalistas e amenizá-lo, tal 
impiedoso da crise social atual e levar as trabalhadores que estão agora em lay-off qual o fazem todos os partidos social 
massas ao combate.” (Os sindicatos e a (suspensões) ainda não terminou. ” imperialistas e as burocracias social 
crise atual dos Estados Unidos. León (Negritos nossos) Por outro lado, assim traidoras das potências imperialistas 
Trotsky, 29 Setembro 1938). (Negritos festejava o acordo assinado, Luiz Moan, da Espanha, Portugal, França, 
nossos) diretor da GM no Brasil: “termino o dia Inglaterra, e Grécia em particular.

satisfeito. Hoje (sábado) é o aniversário 
Sob esta perspectiva estava e está Por isso é que o PSTU-LIT na direção do da GM no Brasil, de 88 anos, e fez uma 
colocado hoje para que todas as sindicato e da CSP-CONLUTAS - que piada, dizendo que eu deveria receber um 
assembléias operárias mocionem a favor: presente, mas quem o recebeu foi o Brasil 
Basta de demissões e desemprego! e a sociedade. Posso dizer que nós da GM 
Reincorporação imediata de todos os buscamos reverter uma decisão já tomada 
demitidos sob a chantagem do PDV! (de parar a produção do classic) em 
Escala móvel de salários e horas de função dos pedidos que recebemos [...] o 

milhões de trabalhadores em todo o 
país - não chamaram a fazer nenhuma luta 
séria, nem chamaram a reunião de 
emergência no ELAC (encontro latino 
americano e caribenho de trabalhadores) 
para preparar uma grande luta unificada 
sobre as fronteiras, desde Detroit-EUA, 
até Buenos aires-Argentina (ver destaque 
à parte).

Só organizaram uma mobilização à 

prefeitura de São José dos Campos para 

dizer ao prefeito e aos comerciantes que 

pressionem a GM posto que com 

operários demitidos se iria paralisar a 

economia da cidade... Uma vergonha! 

Como se os comerciantes e a pequeno-

burguesia vivessem do que “consomem 

os trabalhadores” e não da mais-valia que 

a patronal arranca da classe operária, e 

como se as classes médias, pressionando 

aos prefeitos pudessem frear o selvagem 

ataque do monopólio imperialista 

automotriz...Congresso da CSP-CONLUTAS em abril de 2012
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Suponhamos que a direção do sindicato 

chamasse a um comitê de luta a todo o 

movimento operário automotriz e 

siderúrgico, a enviar delegados a este 

comitê, para que todos os operários, que 

sejam da CUT ou da Conlutas, enviem 

delegados ali para lutar para parar as 

demissões, suspensões e o arrocho 

salarial, e que milhares de delegados se 

reuniram em um comitê de luta para 

levantar um programa único de 

demandas. Suponhamos que tivessem 

feito tudo isso e que depois as condições 

não tivessem sido suficientes para 

derrotar o ataque da patronal.

Que diria um dirigente operário com uma 

mínima consciência de classe? Diria: 

“este acordo é uma imundície, a classe 

operária tem que repudiá-lo. Nunca 

mais uma fábrica pode ser derrotada 

assinando um acordo miserável como o 

que nos vimos obrigados a assinar 

porque  não  nos  dão  forças .”  que aplicar a receita das burocracias organização operária do Brasil, 
Lamentavelmente, isso é o que Zé Maria s indica is  da  AFL-CIO norte  América Latina e do mundo que não 
não diz e quer esconder a sete chaves. americana, da UGT espanhola, CGT chame a repudiar essa ata de rendição 
Quando os bolcheviques, depois da francesa, a burocracia sindical assinada na GM, que é um verdadeiro 
tomada do poder em outubro de 1917, stalinista grega, etc... acordo de colaboração de classes tal 
salvando as distâncias enormes de toda a Para impedir que essa derrota se qual fizera a AFL-CIO em Detroit em 
analogia, assinaram um acordo de paz imponha a classe operária deve colocar- 2008-2009, jamais poderá falar em 
com o imperialismo alemão em Brest se de pé como o fez nos finais dos anos nome dos interesses da classe operária 
Litovsky em 1918 no fim da primeira 70 e começo dos 80: Tem que voltar a e do socialismo a nível mundial. 
guerra mundial, antes que se levantasse o por em pé os comitês de greve e os 
proletariado alemão, o primeiro que comandos de luta unificados de todas Comitê Pela Refundação da 
fizeram foi chamar à classe operária norte as indústrias do país! IV Internacional, de São Paulo-
americana e européia para sublevar-se Porque sob essas condições de ataque Brasil
contra o dito pacto, absolutamente patronal em toda a linha contra a classe Integrante da Fração Leninista-
favorável aos Junkers. O PSTU-LIT, fica operária e os explorados do Brasil e do Trotskista Internacional
claro, se encontra diametralmente oposto mundo, tem chegado a hora de que a 14 de Fevereiro de 2013.
a esta política revolucionária. Não só não classe operária volte a pesar na cena *PSTU-LIT: Partido Socialista 
fizeram um chamamento sério para a luta, política, que unifique suas fileiras e dos Trabalhadores – Unificado. Corrente 
nem puseram todas as suas forças para garanta a contra ofensiva operária para Morenista que nos anos 80 se denominava 
prepará-lo, nos sindicatos que dirigem, as parar o ataque. Convergência Socialista, que se 
condições da vitória, senão que na derrota Até ontem, pra salvar o capitalismo em transformou em tendência interna do 
não lhes  dizem a verdade aos  ruínas, era a Força Sindical e a CUT as Partido dos Trabalhadores (PT) depois de 
trabalhadores: que esse acordo vai contra que assinavam esses acordos, enquanto sua fundação em 1980, até a ruptura em 
os trabalhadores e que toda a classe a direção da Conlutas pressionava por 1992. O congresso de fundação do PSTU 
operária deve repudiá-lo, e sublevar-se fora para que se conseguisse “algo mais” se realizou em 1994. É a sessão mais forte 
contra esse acordo e jamais assinar um contendo de fato fenômenos à esquerda que dirige a Liga Internacional dos 
acordo assim, e que nem bem os operários de ruptura com a burocracia. Com esse Trabalhadores (LIT).
da GM tenham melhores condições tipo de “acordos”, como o assinado  na **CSP-Conlutas: Central Sindical 
devem romper esse acordo.  Desde o GM de São José dos Campos, a Conlutas e Popular – Conlutas, uma das tantas 
PSTU-LIT e a direção da CSP- terminará por ser uma central sindical centrais operárias do Brasil, que nascera em 
Conlutas ao invés de preparar as pelega a mais, porta voz dos interesses 2005 sob o nome de Conlutas capitalizando 
condições para lutar, se dedicaram a patronais, uma fotocópia desgastada da um processo de ruptura de amarras do 
colocar que não havia condições e que CUT. proletariado  com a burocracia pelega da 
tinha que se aceitar o ataque e apenas Não podemos permiti-lo!Por isso todo CUT e do PT, no governo do Brasil desde 
amenizá-lo. Assim, não o fazem mais do sindicato da CSP-Conlutas, toda 2002.
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Assembleia dos Comitês de Greve do ABC no fins dos 70. 
Assembleia no Paço Municipal do São Bernardo do Campo.
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Na General Motors da Argentina: a patronal ataca à classe operária
No começo de fevereiro a patronal negreira 
da General Motors demitiu a 20 operários da 
planta de General Alvear, província de Santa 
Fé. Estas demissões são parte do ataque que 
vem levando adiante a patronal das 
montadoras do MERCOSUL contra os 
trabalhadores, como por exemplo, as 
demissões da VW, FIAT e Renault em 
Córdoba, para descarregar os custos da crise 
econômica mundial sobre o conjunto dos 
trabalhadores. A patronal da GM impõe um 
regime de terror demitindo ao ativismo, 
porque têm que fazer um novo modelo 
“global” para ser vendido em todo o mundo e 
precisa de operários trabalhando com 
menores salários, super-flexibilizados e centenas de demissões.

Ante a esta ofensiva patronal, o PSTU vem de assinar o ata da rendição com a patronal da GM no Brasil, que deixa mais de 
700 operários demitidos, arrocho salarial e maior flexibilização aos operários que ficam produzindo, enquanto, perante as 
demissões de GM na planta de Alvear, o PSTU se dedica a impulsionar uma petição na qual “reclamam” a CFK que 
“intervenha para reverter estas arbitrárias demissões” e reclamam à patronal da soja como Bonfatti e Binner que 
intervenham, assim como reclamaram a Dilma Rousseff que impulsionasse uma lei que proíbisse as demissões no Brasil. 
Uma verdadeira vergonha: querem submeter aos operários frente a seus carrascos, que como os governos de 
Dilma e CFK são os que defendem os lucros, interesses e propriedades das multinacionais.

Desta maneira aplicam o votado no ELAC (Encontro Latinoamericano e Caribenho) de não enfrentar aos governos 
bolivarianos. Em sua declaração o PSTU diz: “Reclamemos agora que (a Kirchner) intervenha para reverter as 
demissões arbitrárias e a perseguição reinante. Pelo mesmo, também reclamemos que intervenham o governador 
provincial, Sr. Antonio Bonfatti e quem preside o partido dirigente em Santa Fé, Sr. Hermes Binner, província em cujo 
Ministério de Trabalho se tramitam estas arbitrárias demissões.”
O PSTU em sua declaração diz que: “Se chegou a esta situação porque se deixou passar as anteriores demissões e 
constantes abusos e ameaças. (…) Se não se freiam agora estes atropelos da General Motors, com a ação unida dos 
trabalhadores, significará que qualquer um sofrerá os piores abusos.” Então por que o PSTU deixou passar estas 
demissões? Por que fazem tantas reuniões “internacionais”, se não organizaram uma grande luta para impedir isso? 
Porque a “unidade continental” que pregam não é mais do que, solidariedade em geral com as lutas, mas em cada país 
subordinadas aos governos bolivarianos. Isto é solidariedade em geral, como a que trousse, o burocrata Dos Santos 
quando lutavam os trabalhadores da Paraná Metal contra as demissões e o fechamento da fábrica, e onde se cuidaram 
muito bem de não chamar nem a uma ação de luta comum dos trabalhadores de GM do Brasil e demais montadoras e 
autopeças do MERCOSUL para barrar o ataque que se iniciava, cobrindo o flanco esquerdo a Piccinini e avariando assim 
a luta. 

Basta! É preciso organizar uma verdadeira luta continental dos trabalhadores das montadoras, autopeças e metal-
mecânicas, para barrar o ataque das multinacionais e seus lacaios dos governos anti-operários. Assembleia de base de toda 
a planta para votar o repudio à ata da rendição assinada no Brasil e um plano de luta pela reincorporação dos 
companheiros! É preciso barrar as demissões! O PSTU chama para “que sindicato SMATA, como representante legal dos 
operários mecânicos, tem uma responsabilidade fundamental: exigir a reincorporação dos demitidos e recusar estes 
ataques de maneira efetiva”. Mas, a burocracia sindical do SMATA é a cúmplice para que passe o ataque da patronal! 
Coordenadoras de todos os trabalhadores das montadoras, autopeças e metal-mecânicas com delegados de base para jogar 
fora à burocracia sindical do SMATA e da UOM para recuperar nossos sindicatos para a luta! 

O PSTU tenta demonstrar aos operários da Argentina que foi um triunfo conseguir evitar o fechamento da planta da GM no 
Brasil, mas foi às custas de deixar mais de 700 operários demitidos e a perda de conquistas! Fizeram-se assim correia de 
transmissão da chantagem da patronal, que dizia que trazia a produção do Classic para Argentina senão aceitassem suas 
condições. Companheiros: Se há demissões, não há triunfo! Se há perda de conquistas, não há triunfo!

Corrente Avançada Metal-mecânica (DO)

Para recusar a ata da rendição e preparar uma grande luta:
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2009. Dos Santos, Dirigente da Conlutas, junto com a burocracia da CTA da 
Argentina, chamando aos operários de Paraná Metal aceitar a negociação com 
a patronal. Centenas de operários ficaram sem trabalho.
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Esse congresso é o que precisamos para unir as filas despojados de suas terras e massacrados pelos 
fazendeiros fascistas e seus pistoleiros, que lucram operárias, derrotar à burocracia e preparar uma 
com a exploração e com o saque do campo com o contraofensiva contra o ataque do governo de Dilma e as 
agro-negócio, sobre a fome, a miséria e o desespero 

multinacionais. dos camponeses pobres e sem terra e dos 
Há que unir as filas operárias sob o programa de: trabalhadores e explorados do país! Expropriação 

sem pagamento e sob controle operário de todas as Basta de demissões e desemprego! Trabalho para 
terras produtivas, as empresas de alimentos e de todos! Reincorporação imediata de todos os demitidos 
todos os intermediários da cadeia comercial! 

sob o chantaje do PDV! 
Baseados nas terras expropriadas sem pagamento 

Escala móvel de salários e de horas de trabalho! Que a à oligarquia e os fazendeiros, é preciso pôr em pé 
crise a paguem os capitalistas! Redução da jornada de granjas coletivas sob controle dos comitês de 

operários agrícolas e repartir a terra entre todos os trabalho, sem redução salarial, para pôr todas as mãos 
camponeses que a reclamem para trabalhar sem disponíveis a produzir! Salário mínimo, vital e móvel de 
explorar trabalhadores! 

R$4.000 para todos, indexado segundo o custo da vida, 
É preciso expropriar sem pagamento e sob controle medido pelas organizações operárias!
operário toda a banca, para conquistar uma banca 

Abaixo o Pacto Social! Fora as mãos do estado e a estatal única sob controle operário, para dar crédito 
patronal das organizações operárias! Abaixo as barato ao camponês pobre e ao pequeno 

comerciante arruinado! Basta de pagar a negociações no Ministério de Trabalho escravista! 
fraudulenta dívida externa, aí está o dinheiro para Abaixo a burocracia sindical! Por comitês de fábrica, de 
educação, saúde e moradia digna! A patronal está 

desempregados, de camponeses pobres e estudantes 
fazendo fortunas com a especulação e com a 

combativos, de delegados eleitos pela base e construção para a Copa do Mundo e as Olimpíadas, 
revogáveis em qualquer momento quando a deixando a milhões de explorados sem casa. Basta! Por 

um plano de obras públicas sob controle dos assembleia o decida! 
trabalhadores para conquistar uma infraestrutura Assim garantiremos que esta situação de derrota à que 
digna para os trabalhadores, os explorados e suas foram levados os operários metalúrgicos se converta em 
famílias! Tem chegado a hora de barrar o massacre e a um caso testemunha, não para a patronal e seu ataque, 
repressão no campo e na cidade. Por comitês de senão para toda a classe operária do país e todo mundo. Se 
autodefesa armados, de operários e explorados, a patronal fala que não tem dinheiro para pagar salários e 
para esmagar a militarização nos bairros operários e dar trabalho digno: Abertura dos livros de contabilidade! 
no campo! Abaixo a militarização nas favelas e Queremos saber com certeza onde foi todo o dinheiro 
bairros operários de todo o país!que arrancaram de nosso suor! Porque assim 

demonstraremos que dinheiro sobra e que o levam os Estas são algumas das demandas que devem ser posto 
monopólios que saqueiam o país. à ordem do dia, conquistando as organizações de luta 

que merece a classe operária, para fazer que a crise a Há que impedir que a classe operária pague os pratos 
paguem os capitalistas. Assim se estará mais perto de quebrados da crise que os parasitas capitalistas geraram.  
conquistar as condições da vitória e avançar pelo Abaixo o acordo assinado na GM de São José dos 
caminho que os operários do Norte de África e Médio Campos! Nem uma demissão mais! Trabalho para 
Oriente marcaram para todo o proletariado mundial. todos! Redução da jornada de trabalho, sem redução 
Assim estaremos mais perto de unificar nosso combate salarial! Salário mínimo, vital e móvel de R$4.000! 
por sobre as fronteiras, combatendo junto a nossos Expropriação de todas as multinacionais, sem 
irmãos da Suzuki da Índia, da Mitsubishi de China, dos pagamento e sob controle operário!
mineiros de Marikana e dos mineiros de Astúrias.

É preciso barrar a repressão contra a classe operária e a Como o encaminharam as combativas mulheres dos 
vanguarda juvenil combativa. Liberdade imediata a todos mineiros de Astúrias do Estado Espanhol: Se nossos 
os presos políticos! Desprocessamento imediato a filhos passam fome, os seus, os filhos da patronal 
todos os lutadores operários e populares! Basta de da GM, da Volks, a Ford, a Fiat, e todos os patrões, 
perseguição ao movimento estudantil combativo! VERTERÃO SANGUE!
Abaixo as falsas causas contra os estudantes 
combativos da USP, a FSA, UNIFESP, UNESP, UFRJ, e A CLASSE OPERÁRIA NÃO SE RENDEU. OS QUE 
todas as universidades do país! SIM O FIZERAM ANTE A BURGUESÍA SÃO SUAS 

DIREÇÕES REFORMISTAS DE BUROCRATAS 
Esse congresso operário de emergência poderá levantar SINDICAIS, ARISTOCRATAS, STALINISTAS, 
um programa para abrir o caminho à aliança operário- SOCIAL-DEMOCRATAS E RENEGADOS DO 
camponesa. Basta de que os camponeses pobres sejam TROTSKISMO

Para recusar a ata da rendição e preparar uma grande luta:

ASSEMBLEIAS JÁ EM TODAS AS FÁBRICAS, REPARTIÇÕES E ESTABELECIMENTOS, ESCOLAS E UNIVERSIDADES PARA PREPARAR UM 

CONGRESSO DE EMERGÊNCIA DE TODA A CONLUTAS, AO QUAL ENVIEM DELEGADOS TODAS AS ORGANIZAÇÕES DE BASE DA CUT E 

DEMAIS CENTRAIS OPERÁRIAS, DE CAMPONESES POBRES E ESTUDANTES COMBATIVOS DE TODO O PAÍS!

SUPLEMENTO ESPECIAL
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PARA QUE SERVIU A REUNIÃO DA DIREÇÃO DE PSTU-LIT E SEU 
“ENCONTRO SINDICAL” NA ALEMANHA, JUNTO À AFL-CIO NORTE-

AMERICANA E DEMAIS SINDICATOS SOCIALIMPERIALISTAS 
EUROPEUS?

Desde que começou a ofensiva imperialista, no meio da crise econômica mundial, desenvolveram-se no continente diferentes 
“Congressos internacionais” de dezenas de organizações operárias do continente e de diferentes partes da Europa e Ásia, auspiciados 
e dirigidos pela LIT, a UIT e diferentes organizações sindicais de correntes social-imperialistas.
Foram os congressos do ELAC de 2008 (Encontro Latino Americano e Caribenho de trabalhadores), o CONCLAT de 2010 
(Congresso da Classe Trabalhadora) e o I Congresso da CSP-Conlutas de 2012 (congresso organizado pela Conlutas-LIT e 
Solidaires-NPA da França), os que longe de garantir a unidade das filas operárias por sobre as fronteiras e preparar a contraofensiva 
dos trabalhadores no mundo, como o propuseram no “Encontro Internacional do CONCLAT” os trabalhadores fabris de La Paz-
Bolívia que encaminharam: “enfrentemos a nível internacional aos governos bolivarianos e às direções que o sustentam”, questão 
que a LIT e seus amigos votaram contra e desta maneira se dedicaram a submeter ao proletariado país a país a sua própria burguesia e 
assim ao imperialismo. Tudo isto sob o auspicio de que lutavam pelo “socialismo”, para confundir à vanguarda operária e juvenil, mas 
juramentando-se que não se lutaria contra os governos Latino Americanos nem contra o açougueiro Obama, senão que através dos 
pressionar se garantiria que avancem em “conceder conquistas aos trabalhadores”. 

Por último, para fechar todo tipo de luta unificada a nível internacional dos operários das montadoras, no mês de maio de 2012, se 
reuniram em Munique, Alemanha, dirigentes de diferentes sindicatos opositores da indústria metalúrgica de 23 países, que intervêm 
nas montadoras como GM, Ford, Renault, Toyota, Volks, Bosch e Fiat entre os que estavam a Conlutas-LIT, Solidaires-NPA, AFL-
CIO e dezenas de outras centrais como as dos metalúrgicos de Alemanha, Índia, Colômbia, Rússia, Venezuela, etc. Em esta reunião 
votou-se um plano de luta? Definiram-se os passos a seguir para submeter à patronal imperialista das montadoras? Não. Só se votaram 
atos folclóricos contra os planos de demissões e se realizou uma passeata a Bochum (cidade onde está a GM na Alemanha) para 
“repudiar a ameaça de fechamento”, esta passeata contou com a flamante participação da Governadora do estado de Bochum (!!!) 
Agora a Fiat ameaça com demitir a 4000 trabalhadores, a Renault ameaça com despedir a mais de 8000 e a lista segue.

No final do mês de janeiro deste ano têm começado diferentes protestos na França, contra a ameaça de demissões, na planta da 
Renault localizada ao norte de Paris, após que a automotriz imperialista conseguisse um lucro neto de 1,2 bilhões de euros em 
2011. Agora, a desculpa da patronal imperialista da Renault, para demitir a mais de 8 mil trabalhadores até 2016, é que têm 
caído suas vendas na Europa e que se não demite fechará sua planta, a mesma desculpa da GM e todas as montadoras 
imperialistas, o mesmo plano anti-operário a escala mundial. 

A direção da Confédération Générale du Travail (CGT) da França também se está encarregando de isolar aos operários na cidade de 
Flins (cidade onde está localizada a planta da Renault), a política desta burocracia social-imperialista é que o presidente “socialista” 
Hollande faça uma “lei que proíba as demissões”, enquanto junto à burocracia da Force Ouvrière (FO), Confédération Française 
Démocratique Du Travail (CFDT) e a Confédération Générale dês Cadres (CGC), estão negociando as melhores condições de 
produção para a patronal, propondo que se traslade parte da produção da fábrica de CACIA (fábrica de baterias e autopeças para a 
produção de carros elétricos, localizada ao norte de Aveiro, em Portugal) para as plantas de Cléon e Flins. Com o que se estima que se 
manterá uma produção média de 710 mil veículos até o 2016 e que garantirá o lançamento de linhas de autos elétricos movidos a 
baterias de Ion-Lítio. Assim não fazem mais que dizimar as forças da classe operária francesa e cuidar o bolso à patronal imperialista, 
em momentos que estão sob ameaça de demissões os operários da Peugeot, da empresa de pneus GoodYear, os metalúrgicos da 
ArcelorMittal, etc.

Chegou-se a esta situação, depois de que esta mesma burocracia em 2009 se negasse a lutar junto aos operários da Renault-Dacia da 
Romênia, que levantavam a demanda de “Queremos ganhar o mesmo salário dos operários da França, lutemos juntos” e hoje estão 
impondo aos operários da França as mesmas ou piores condições que as que lhe impuseram aos operários de Romênia. É a mesma 
burocracia que pelegou a luta da classe operária francesa das ocupações de fábrica com os patrões tomados de refém em 2010 e hoje a 
patronal tem as mãos livres para passar ao ataque. É a mesma burocracia e aristocracia social-imperialista que lhe deu as costas à 
juventude das citês que incendiavam Paris ao grito de “Todas as noites faremos de Paris uma Bagdá”, os tratando como “vândalos”, e 
hoje não têm movido um dedo contra a intervenção militar do imperialismo Francês no país africano de Mali, com o que não faz mais 
do que demonstrar que estão aí para cuidar os interesses aos exploradores e saqueadores da V República imperialista Francesa.

Realizaram-se nos últimos anos dezenas de “congressos” e “encontros internacionais”, mas em momentos em que a patronal açoita à 
classe operária com demissões e arrancando todas suas conquistas, não se chamou a nenhuma assembleia, congresso nem encontro 
para o enfrentar.

Isto demonstra que, mais uma vez, no encontro de Munique na Alemanha, longe de centralizar o combate da classe operária 
por sobre as fronteiras, se têm centralizado para submeter os interesses dos trabalhadores metalúrgicos aos governos e assim 
aos interesses da patronal imperialista, com o que não fazem mais que lhe salvar os lucros aos exploradores.

Insistimos, o plano da GM de São José dos Campos é o das multinacionais automotrizes em todo o planeta, e as burocracias e 
aristocracias operárias são a garantia de que se imponha. A classe operária mundial deve o impedir! 
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Sobre o balanço de Zé Maria

Os trotskistas que rompemos com o morenismo e a LIT há “possibilistas”, apelido que lhes puseram os guesdistas. Esta, 
décadas, apesar das grandes diferenças que nos separam de que se proclamava inimiga do marxismo, teria todas as 

concepções que caracterizaram posteriormente ao Nahuel Moreno, hoje ante a assinatura da Ata da rendição por 
bersteinianismo, a primeira corrente revisionista dentro do parte do PSTU-LIT na GM de São José dos Campos, devemos 
marxismo. (Negrito nosso)ser justos com a história e afirmar que jamais teria ocorrido a 

Nahuel Moreno  assinar um acordo assim, justificado em que 
Eles proclamaram em seu órgão, Le Proletaire, a famosa era “o acordo possível” e na “falta de condições para lutar”.

fórmula reivindicar, de algum modo, no imediato, algumas Por isso a seguir apresentamos um fragmento tomado do 
de nossas reivindicações para fazê-las finalmente possíveis trabalho “A Traição da OCI (U)” de Nahuel Moreno, aparecido 
(daí vem o apelido de possibilistas). Esta frase significa, com em Panorama Internacional, Ano VI N° 19, Madri, 1982. Ali 
efeito, o abandono da luta pelo socialismo, e coloca-se por Nahuel Moreno polemiza corretamente contra a corrente 
lutar unicamente por migalhas que o capitalismo possa “possibilista” de Pierre Lambert, que renegando do marxismo se 
conceder. (Negrito nosso)adaptava e capitulava à Frente Popular na França no início dos 

Vinte anos mais tarde, Bernstein retoma esta concepção. anos 80', sob o governo “socialista” do açougueiro imperialista 
Ela se baseia num feito certo: que o movimento operário, em François Mitterrand. Polêmica que conserva toda sua validade 
suas grandes lutas arrancava do capitalismo uma conquista atrás hoje contra a política e o programa “possibilista” da direção 
da outra (legalização dos sindicatos, legalização dos partidos “morenista” do PSTU/LIT. É que jamais o MAS (Movimiento 
socialistas, etc.). Por isso Bernstein considera que não está Al Socialismo, NdeT) dos 80' na Argentina, a corrente centrista 
desistindo da luta pelo socialismo mediante a conquista do que dirigiu Nahuel Moreno em vida, se atreveu a impulsionar o 
poder. Para ele, o programa cotidiano do movimento programa da burocracia sindical peronista, tal como hoje o faz 
operário e da social democracia consiste em conquistar 

PSTU/LIT reformista com o programa da burocracia “pelega” 
reformas, não em implantar tarefas revolucionárias que 

da CUT no Brasil, quando assina a Ata da Rendição na GM.
questionem a propriedade privada capitalista e o Estado 

Por isso sem deixar de afirmar que Nahuel Moreno foi fundador 
burguês. Se chegaria a sociedade socialista mediante o 

de uma das correntes revisionistas do trotskismo, sua teoria e seu acúmulo de reformas, e a mesma conquista do poder seria 
programa, hoje também afirmamos que Zé Maria e a direção do produto de uma evolução gradual. Para Bernstein a estrutura 
PSTU-LIT rompe com toda ligação com o programa marxista. É estatal parlamentarista está acima das classes, e o proletariado 
a eles que hoje lhes cabe a polêmica de Nahuel Moreno contra a pode chegar ao poder dentro do seu marco. Em síntese, o 
“OCI (U)” lambertista e deixaremos que ela mesma responda a socialismo seria produto das conquistas sociais do 
Zé María e sua afirmação de que o “Acordo na GM evita proletariado e dos avanços eleitorais da social democracia 
fechamento de fábrica, mas a luta contra os ataques continua” (hoje temos 10 deputados, amanhã teremos 100 e depois de 
(…) “Foi o acordo possível, nas condições de relações de forças amanhã maioria do parlamento). (Negrito nosso)
existentes. Não é o acordo que queríamos fazer. A extensão do Essa concepção, baseada na célebre máxima “o 
lay off por mais dois meses garante que não haja demissões movimento é tudo, o fim, nada”, explica o fato de que 
agora, mas não impede que a montadora demita estes Bernstein não formulará uma estratégia para a conquista do 
companheiros dentro de 60 dias (…)” poder senão apenas táticas. (Negrito nosso)
Vejamos o que escrevia o próprio Nahuel Moreno… A partir desta concepção, baseada na realidade da luta de 

classes e da prática do movimento operário de sua época, 
Dos possibilistas a Bernstein Bernstein chega a conclusão geral teórica de que o processo 

histórico sempre se desenvolveria com esta dinâmica e 
Quando dizemos que a teoria dos “campos burgueses perspectiva. Sustenta em que a etapa que o capitalismo 

progressistas” constitui a base do revisionismo neste século, nos imperialista poderá conceder reformas se ampliará 
referimos ao revisionismo pós- bernsteiniano, ou seja, constantemente, e somente chegará ao seu fim com o 
posteriormente às revoluções russas de 1905 e socialismo. (Negrito nosso)
fundamentalmente de 1917. Sem dúvida nos parece útil rever Este processo histórico deu um profundo matiz a essa 
rapidamente os revisionistas anteriores e suas diferenças com o concepção e a política reformista derivada dela. A primeira 
menchevismo. guerra imperialista demonstrou que o regime capitalista 

O revisionismo de Bernstein corresponde a época do mundial e os países imperialistas não poderiam seguir 
capitalismo em ascenso e o começo do imperialismo, quando as ampliando as liberdades democráticas e as conquistas 
lutas do movimento operário conquistavam reformas que não mínimas da classe trabalhadora: que pelo contrário a 
contestavam a propriedade privada capitalista e nem o Estado vivência deste sistema obrigava o capitalismo a retirar dos 
burguês. Comecemos pela situação francesa na década de 1880, trabalhadores as conquistas econômicas e políticas já 
para ver como o revisionismo bernsteiniano é um produto típico conseguidas.
desta época. Rosa Luxemburgo e em princípio Kautsky se opuseram à 

teoria bernsteniana. Assinalaram que o problema central da 
Em 1881, a organização proletária francesa, chamada política social democrata era a conquista do poder pelo 

Federação dos Trabalhadores Socialistas, sofre um forte revés proletariado, não a obtenção de pequenas reformas. Quem 
eleitoral. Como consequência dele se produz uma forte mais desenvolveu esta teoria foi Lenin e os bolcheviques, não é 
discussão interna que dá lugar a formação de duas correntes, as casual: na Rússia estava colocado a queda do czarismo pelos 
quais se enfrentam no congresso Sant Etienne. A minoritária, revolucionários como primeiro passo para obter as 
dirigida por Jules Guesde, se reivindicava marxista. A conquistas mínimas e democráticas já conseguidas pelo 
majoritária passou para a história com o nome de movimento operário da Europa Ocidental. (Negrito nosso) 

O NAHUEL MORENO DOS '80 CONTRA A DIREÇÃO “POSSIBILISTA” DO 
PSTU-LIT DE HOJE
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BRASIL Na General Motors de São José dos Campos:

SE IMPÕE SUSPENSÕES, DEMISSÕES, AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, 
REDUÇÃO DE SALÁRIOS E À PATRONAL AUTOMOTRIZ SE GARANTE SEUS 

SUPERLUCROS

A crise mundial já está penetrada no trabalho”... mas ao contrário! Quer 
Brasil e no Mercosul. O ataque d i ze r,  uma  esca la  móve l  de  
impiedoso contra os trabalhadores e o suspensões, demissões e arrochos 
povo pobre por parte de Dilma no Brasil salariais, de onde a empresa se garante 
e Kirchner na Argentina, à conta de a manter sua taxa de lucro, e assim 
Obama e das transnacionais, assim o aumentar a produção com menos 
testemunham. operários, aumentando a taxa de 
Na General Motors de São José dos mais-valia e com redução da massa 
Campos, a patronal lançou um brutal salarial a quase 50%. Se trata, como 
ataque, baseado em chantagem, veremos mais adiante, do mesmo 
ameaçando com o fechamento da acordo assinado pela burocracia de 
fábrica e de setores de montagem para UAW da AFL-CIO na GM de Detroit 
impor demissões, suspensões, arrocho nos Estados Unidos em 2008, com 
salarial e liquidação de conquistas. conseqüências catastróficas para os 
Depois que a GM, - Só em 2011 – nas explorados norte-americanos do 
plantas do Brasil, embolsou o super- continente e a nível mundial com 
lucro líquido de 7,6 bilhões de milhões de demissões, flexibilização 
dólares! trabalhista, etc... (Ver «Acordo 
Infelizmente, a direção do sindicato Assinado...» Pag. 12 )
metalúrgico de São José dos Campos, Reproduzimos alguns dos pontos 
dirigido pelo PSTU-LIT* fez eco desta centrais da Ata afirmada:
chantagem e desde agosto do ano - I n v e s t i m e n t o  d e  R $ 5 0 0  m i .  
passado deixou passar mais de 500 direcionados  às áreas da Powertrain 
demissões voluntárias, quer dizer, (motores e transmissão), estamparia e 
demissões encobertas sob a manta do linha de montagem da S10 no período 
“PDV” (Plano de Demissões  de 2013 e 2017;
Voluntárias), para logo depois, em 26 -Produção do Classic até dezembro, 
de Janeiro de 2013 terminar assinando com 750 trabalhadores. Depois desse 
um “acordo” escandaloso sob o período haverá nova negociação;
pretexto de que era “o único possível”. -Quem está em lay-off (suspensão) terá 
Ou seja, o PSTU-LIT disse a classe a extensão do processo por dois 
operária que o único “possível” é meses.Ao final, se a empresa demitir, 
render-se ante a patronal sem lutar. terá que pagar três salários .   
Assim se impôs uma verdadeira “escala 
móvel de salários e horas de 

A “ata do acordo” diz: 
-Produção do Classic até dezembro com 750 trabalhadores. Depois deste -
período haverá nova negociação;
-Quem está em Lay-off (suspensões) terá extensão do processo por dois meses. 
Ao final deste período, se a empresa os demitir terá que pagar uma multa de três 
salários;
-Jornada de trabalho que possibilita duas horas extras por dia e trabalho 
extraordinário aos sábados, alternadamente;
-Ajuste na cláusula de nível de emprego da área de manejo de 1203 para 900 
empregados;
-Garantia de renovação/extensão dos acordos de jornadas diferenciadas de 
trabalho (6x1: turno de rotação e jornada de domingo mediante pagamento de 
hora extra e com descanso na semana) pelo período de dois anos.
                  (Fonte: Sindicato de metalúrgicos de São José dos Campos e região)

Luiz Moan: diretor da GM no Brasil afirmou: “Termino o dia satisfeito, hoje 
(sábado) é o aniversário da GM no Brasil, de 88 anos” E fez uma piada: “Eu 
deveria receber um presente, mas quem o recebeu foi o Brasil e a sociedade,”

(Fonte:web:Revista Época, seção de negócios; 27/01/2013)

A DIREÇÃO DO SINDICATO METALÚRGICO E A CSP CONLUTAS, DIRIGIDOS PELO PSTU-LIT 
DEVEM RETIRAR SUAS ASSINATURAS DESTA "ATA»

Assembléias de base das organizações que compõe a Conlutas e todas as organizações operárias da CUT 
e demais centrais sindicais para repudiar, desconhecer e enfrentar esse “acordo”!

Congresso de emergência da CSP-Conlutas JÁ!

continua na pág. 11

NO JAPÃO NÃO VAMOS PERMITIR 
QUE A GM IMPONHA SEUS PLANOS 

DE DEMISSÔESS E ARROCHO 
SALARIAL

Estamos lendo seus documentos com 
grande interesse, incluindo a questão dos 
presos políticos. Especialmente estamos 
seguindo o nefasto acordo assinado na 
GM do Brasil. Iremos com um alerta aos 
operários na reunião pública da semana 
que vem, com o qual estamos preparando 
a ofensiva operária anual de primavera.
Informo-lhes uma questão. A JRCL tem 
realizado uma reunião pública pelo 50° 
aniversário da fundação da Fração 
Marxista Revolucionária. Em seu 
relatório central, o dirigente máximo da 
JRCL referiu-se ao fato de que nós temos 
expressado nossa solidariedade com os 
camaradas da FLTI que combatem contra 
a repressão – como expressamos no 
periódico de fim de ano e que a FLTI tem 
impresso em seu jornal internacional. 
Também quero que saibam que a 
audiência respondeu com um grande 
entusiasmo, com aplausos e cantos: 
Lutemos juntos a eles! 

E n v i o  u m a  g r a n d e  s a u d a ç ã o  
revolucionária a todos.

AKIRA KATO, 
PELA DIREÇÃO NACIONAL DA JRCL

Macapá dirigente do Sindicato da GM de São José dos 
Campos e da CSP-Conlutas, se abraça com Luiz Moan, 
Diretor executivo da GM no Brasil
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