
Nas últimas eleições presidenciais, Dilma Rousseff  (PT) jurou atacar mais a fundo a vida e as condições de trabalho de milhões 
de pés juntos que não tomaria qualquer medida contrária aos de explorados.
direitos dos trabalhadores. Logo após a sua reeleição, nomeou um O Congresso Nacional já acenou com a aprovação na Câmara 
representante dos banqueiros para o Ministério da Fazenda, dos Deputados do Projeto de Lei 4330/04, que estende a 
Joaquim Levy; com o corte de verbas do orçamento federal, terceirização das atividades-meio às atividades-fim das empresas, 
desferiu um duro ataque à saúde, educação, moradia e demais de modo que todas as funções e cargos podem agora ser 
setores sociais. O governo Dilma partilhou o restante dos cargos abrangidos pela terceirização, o que resultará em restrições e 
e ministérios com os velhos partidos da classe dominante e das destruição de direitos, maior precarização das condições de 
oligarquias e encaminhou o texto das Medidas Provisórias 664 e trabalho, violação de direitos trabalhistas, descumprimento de 
665 ao Congresso, que restringem o acesso de trabalhadores e regras mínimas previstas na CLT e na Constituição de 1988. É, 
desempregados ao seguro desemprego e à pensão por morte. Em sem dúvida, o maior ataque aos direitos trabalhistas desde a 
seguida, diante do avanço da crise política e econômica, entregou origem da legislação trabalhista no Brasil. 
os rumos do governo ao PMDB, escolhendo o vice-presidente Conforme o acordo entre os partidos, todo o setor privado 
Michel Temer para articulador político. estará submetido à terceirização integral, basta o projeto ser 

O tão veiculado golpe, alardeado pelos governistas para aprovado pelo Senado e ser sancionado pela presidente. O setor 
justificar a adaptação diante do Estado e do governo petista público, com o julgamento do STF em relação à Ação Direta de 
estava dado, não contra o governo, mas contra os trabalhadores e Constitucionalidade das Organizações Sociais, fica também 
demais explorados. O PT mostrou uma vez mais o fracasso exposto à terceirização sem limites. 
histórico, político e programático de um partido que prometia O governo se preocupa exclusivamente com a queda da 
democratizar a estrutura do Estado burguês e realizar reformas a arrecadação, não com os trabalhadores. É preciso barrar o PL 
favor dos trabalhadores, mas, na prática, resultou na adaptação à 4330/04 e as MPs 664 e 665. Somente por meio da luta de classes, 
ordem burguesa, na aliança com os partidos das oligarquias, na da ação direta (manifestações, atos, ocupações, greves) será 
dependência aos financiamentos dos capitalistas e nas denúncias possível derrubar os ataques. A Corrente Proletária na Educação 
de corrupção, como os velhos partidos da burguesia. Mas as (CPE) conclama os trabalhadores, a juventude e demais explorados 
coisas não param por aí. O avanço da crise econômica mundial e a constituir uma frente única em defesa dos direitos e conquistas 
seu impacto na economia nacional levarão o governo Dilma a dos trabalhadores contra os ataques dos governos e Congresso.
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Governo Dilma Rousseff (PT) e Congresso Nacional 
impõem um profundo retrocesso aos direitos e 

conquistas dos trabalhadores

No dia 16 de abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou da CAPES, em que defende a contratação de professores por 
como parcialmente procedente a Ação Direta de meio de OSs fica mais próxima de ser concretizada. O combate a 
Inconstitucionalidade (ADI) 1923, apenas pedindo “critérios estas medidas está nas mãos dos estudantes, professores, 
objetivos” para os contratos que transferem a Organizações funcionários e demais trabalhadores.
Sociais (OSs) a gestão serviços públicos. As OSs foram criadas O discurso dos ministros é o mesmo dos organismos 
pela Lei 9.637/98, de FHC, nos marcos das reformas neoliberais. internacionais, do projeto neoliberal, enfim, da burguesia de 
De lá para cá, já se expandiram nos níveis municipais, estaduais e conjunto em seu avanço para precarizar o que é público e abrir 
federal, implementadas por todos os partidos. Com o julgamento mais ramos para o setor privado. Falam de ineficiência da 
do STF o aval é mais explícito: hospitais, unidades de saúde, administração pública, das benesses da flexibilidade e agilidade 
escolas, universidades, museus, autarquias, fundações e empresas das OSs. 
estatais podem ser geridas por entidades privadas. Grande parte do movimento nutre ilusões no judiciário. 

O julgamento ocorre em um momento em que são inúmeras Acreditavam que o STF observaria seus bons argumentos sobre a 
as denúncias da corrupção que envolvem as OSs, com desvios de inconstitucionalidade e os horrores da gestão privatizada. O STF 
recursos e não cumprimento do que é contratado. Na saúde, são agiu, porém, como manda sua natureza: é parte do Estado 
evidentes até mesmo o aumento de mortes onde a gestão está nas burguês. Que mais este ataque aos trabalhadores ao menos sirva 
mãos das OSs. A precarização do trabalho também. É por isso para sepultar as ilusões no judiciário e para que o movimento 
que, simultaneamente, a Câmara emendou a lei das Terceirizações, reconheça que para defender nossos salários, direitos e a própria 
excluindo o setor público. Este julgamento do STF já escancara os vida dos trabalhadores, teremos de recorrer aos métodos 
serviços públicos para a terceirização sem limites. operários, a via da ação direta. Somente assim poderemos 

No caso das universidades, por exemplo, a fala do presidente derrotar a onda reacionária de destruição de direitos e conquistas..

STF diz que Organizações Sociais são constitucionais: 
abandonar as ilusões no judiciário burguês
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De 27 a 29 de março, ocorreu no Rio de Janeiro o V estatização do sistema privado, sem indenização e criação de um 
Seminário da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde sistema único, público, gratuito e sob controle operário.
(FNCPS). O contexto é de profundos ataques à saúde pública e Além disso, apontamos que com o pretexto de combater a 
às condições de vida das massas exploradas. Mais de 600 terceirização, a bandeira atual da FNCPS combate os 
pessoas, de diversos locais do país se fizeram presentes. Seria terceirizados, na medida em que, em nome do concurso público 
uma ótima oportunidade para o movimento sair deste encontro (que garantiria um serviço de “qualidade”) concorda em demitir 
fortalecido e organizado para frear a ofensiva reacionária de os atuais terceirizados. Assim, só devem ter emprego os que 
retirada de direitos. Porém, o encontro não teve este objetivo, tiverem seu “mérito” comprovado pelos concursos públicos.
privilegiou as discussões acadêmicas e as perspectivas de 

 O consenso das cúpulasgerenciar e administrar o capitalismo em decomposição, eixo 
 A plenária revelou-se como um espaço antidemocrático. No principal das propostas reformistas.

início, os organizadores disseram que não haveria votação seria Estavam presentes o PSol (força predominante); PCB; 
tudo por consenso. Os militantes do POR questionaram: quem PSTU; juventude do PSol; JCA (prestistas); setores do PT; FIP 
decidiu? Onde está escrito? Como resposta, afirmaram que se (Frente Independente Popular); Corrente Proletária na 
tratava de uma “tradição”. Todas correntes defenderam o Saúde/POR; integrantes de mais de 50 fóruns estaduais e 
método como única via para construir a unidade. O municipais; sindicatos da saúde; ANDES-SN; Conlutas; MST; 

representante do ANDES também fez uma fala executivas de curso de medicina, farmácia, 
para defender o método de consenso, prática dentre outros; conselheiros de saúde; gestores; 
que já denunciamos no ENE que mostra o CEBES; e pesquisadores.
avanço do burocratismo.

A defesa da política revolucionária As resoluções aprovadas no V Seminário da 
O eixo da intervenção do POR foi o balanço FNCPS reforçam as ilusões no judiciário e nos 

das teses do Movimento da Reforma Sanitária, métodos parlamentares. Não defendem 
reivindicado pelo FNCPS, de promover a efetivamente nem o fim da mercantilização da 
progressiva estatização do sistema privado por saúde e nem as condições de vida das massas. A 
meio do aumento do financiamento e da tarefa do POR, no movimento em defesa da 
melhoria da qualidade do serviço público. saúde  públ ica ,  é  const i tu i r  f rações  
Apontamos que a trajetória do SUS comprova revolucionárias no movimento sindical, 
que em vez de estatização progressiva, assistimos estudantil e popular. Por essa via poderemos 
à expansão do privado, consequência da converter em força material a defesa de um 
coexistência entre o sistema público e privado. programa proletário para a saúde, que vincule as 
Defendemos que a luta consequente pelo fim da necessidades mais sentidas das massas com a 
mercantilização se traduz na bandeira de tarefa de sepultar o capitalismo.

Balanço do V Seminário da Frente Nacional Contra a 
Privatização da Saúde: Um encontro dominado pelo 

academicismo e reformismo

Os professores da UFCG se reuniram em assembleia no dia sindicatos da CUT (PT), CGT (PCdoB) e NCST recusaram o 
14 de abril. Na pauta estava a campanha salarial dos servidores chamado à unidade. Marcaram a reunião preparatória simultânea 
públicos federais (SPF). Ao longo das falas foi ressaltada a à reunião chamada pelo POR, PSol, Adufcg, comerciários, 
necessidade de organizar a luta contra os ataques à educação e sindicato dos correios, Conlutas, dentre outros. No dia do ato, 
aos trabalhadores em geral. Há uma ala conservadora no mudaram de local para que sua base não escutasse críticas ao 
movimento que defende o “sindicalismo de resultados”, o que governo. Foi importante termos marchado por todo o centro 
implicaria em não fazer unidade com os SPF ou em abandonar denunciando a lei da terceirização e chamando os trabalhadores à 
os aposentados e futuros professores, desde que isto traga luta.
algumas moedas a mais. Mesmo esta ala corporativa defendeu o O divisionismo só interessa às direções burocráticas, a 
indicativo de greve, aprovado por ampla maioria. O desafio, unidade organizativa é uma necessidade para os trabalhadores. A 
porém, é mobilizar a categoria e garantir a unidade prática entre divisão do dia 15 expressou que uma parte do movimento coloca 
os docentes e demais trabalhadores. O indicativo será levado ao total confiança no governo. Isenta o governo do PT de qualquer 
setor das IFES do ANDES-SN e novas rodadas de assembleia responsabilidade. Para derrotar a lei da terceirização é 
devem colocar em questão a necessidade de deflagrar a greve. fundamental que as organizações de massa rompam com o 

Sobre o dia 15 de abril, foi aprovada a paralisação. Poucos governo e com as ilusões democráticas. Só um movimento 
professores, porém, foram consequentes em irem de fato para as organizado nos locais de trabalho e estudo, que recorra a 
ruas e debate deste dia de lutas. O movimento em Campina piquetes, marchas, bloqueios e construa a greve geral, poderá 
Grande expressou a fragmentação do movimento sindical. Os frear a destruição de direitos.

Assembleia da ADUFCG aprova paralisação no dia 15 
de abril e indicativo de greve sem data para o setor 

das Instituições Federais de Ensino Superior 

ADQUIRA O FOLHETO:
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No dia 08 de abril foi lançado o Comitê em Defesa da universidades privadas e expansão do ensino a distância (EAD). 
Educação Pública, após varias reuniões e atividades realizadas em A contrapartida nas universidades públicas é a expansão de 
2014 e no inicio de 2015 da Comissão Pró-Comitê em Salvador, vagas, sem as correspondentes condições de ensino e trabalho 
em Vitória da Conquista e Ilhéus. O lançamento se deu durante o (REUNI), além da privatização dos hospitais universitários 
ato unificado das Universidades Estaduais da Bahia (UEBAs), em (EBSERH), ampliação da terceirização de diversos serviços 
estado de greve. Entre as entidades participantes estavam: o vinculados a universidade (segurança, limpeza, restaurantes 
Fórum das ADS, a Regional NE 3 do Andes, o movimento universitários) e livre atuação das fundações.
estudantil, as UEBAs, a CSP-Conlutas, a Anel, Oposições A Corrente Proletária na Educação (CPE) tem defendido que 
Sindicais da APLB e da UFBA, partidos políticos de esquerda, a luta pelo acesso universal em todos os níveis da educação se dá 
além da Corrente Proletária na Educação (CPE/POR). combatendo o controle do setor privado do ensino, sob a 

O Comitê tem se reunido mensalmente para discutir seu bandeira de expropriação, sem indenização, de toda a rede 
fortalecimento e reforçar seu caráter estadual. O comitê ainda privada de ensino, e constituição de um sistema único, público, 
tem como tarefa a realização do Encontro Estadual de Educação gratuito, científico, sob controle de quem estuda e trabalha. A 
no segundo semestre e avançar no debate e nas ações frente aos existência do ensino privado é incompatível com o ensino 
ataques dos governos federal, estaduais e municipais à educação público. A educação se converte em mercadoria, sujeita à 
pública. tendência de monopolização das grandes corporações de ensino. 

Rechaçamos integralmente o PNE, pois sua base é coexistência A mercantilização, privatização e desnacionalização da 
entre o publico e o privado reforçando seu caráter privatista e educação só têm avançado. O governo Dilma cortou R$7 bilhões 
excludente. Defendemos o acesso a todos à educação, em todos das verbas para a educação. A política do PT, desde o início do 
os níveis. Atuamos no Comitê em Defesa da Educação governo Lula, centrou-se em incentivos ao capital privado para a 
defendendo um programa de luta em defesa da educação pública exploração do ensino como mercadoria. A expansão das 
e de combate à mercantilização do ensino, defendendo os universidades e faculdades particulares não seria possível sem 
métodos da luta de classes (manifestações, atos, ocupações, essa grande ajuda com isenção fiscal em troca de vagas ociosas 
greves, assembléias) e da democracia operária.(PROUNI), financiamento via FIES, perdão de dívidas das 

Em meio aos ataques dos governos federal e estadual 
à educação, é lançado o Comitê Estadual em Defesa 

da Educação Pública na Bahia

A direção da APUB – Associação dos Professores sociais.   
Universitários da Bahia (ligada ao Proifes) é dirigida pelo PT. A Em 19/03 foi realizada a primeira assembleia do ano corrente, 
nova gestão juntou parte da antiga direção, marcada pelo com a pauta de campanha salarial. Há uma desconfiança muito 
governismo e imobilismo, com duas organizações que faziam grande da categoria em relação às direções dos sindicatos, dada a 
parte da oposição: a corrente do PT “O Trabalho” e a governista sua política defensiva diante dos ataques. Lembramos que na 
Consulta Popular. última greve (2012), o Proifes, ao qual estão ligadas as últimas 

É possível esperar da nova diretoria uma postura diferente diretorias, assinou um acordo contra a categoria, que resultou em 
perante o Governo Dilma (PT)? Logo no início do semestre de perdas salariais e desestruturação da carreira. 
2015, no mês de março, foram realizados debates e assembleia A assembleia, mesmo esvaziada, decidiu: participação na 
com o claro objetivo de blindar o governo Dilma diante dos reunião do setor das IFES chamada pelo Andes/SN, organização 
“ataques da oposição de direita” e das denúncias crescente de de um ato local para o dia 08/04 (que não ocorreu), participação 
corrupção na Petrobrás. Para tanto, a diretoria centrou seu no ato unificado com as universidades estaduais (não contou com 
discurso na campanha da Reforma Política. No dia 11/03, a a participação da direção da APUB). Só alguns membros da 
direção da APUB promoveu um debate, esvaziado, com a Oposição Sindical à direção da APUB estiveram presentes no ato 
finalidade de chamar a categoria para participar do ato governista unificado. Aprovou-se uma comissão de mobilização composta 
do dia 13/03. Com essa política, tentava levar a base a participar por membros da diretoria e da base de professores da UFBA, que 
da disputa interburguesa e eleitoreira entre PT (ligado ao PMDB, estão no campo da oposição. 
PP) e o PSDB. Houve ainda uma discussão sobre o entulho autoritário do art. 

A militância da Corrente Proletária na Educação (CPE) 16 do estatuto da APUB, que impõe um plebiscito eletrônico para 
denunciou o caráter destas manifestações (dia 13 e 15/03) e decidir sobre a greve, por cima da assembleia da categoria. Foi 
defendeu a mobilização e organização independente dos tirado como encaminhamento: que se delibere na próxima 
explorados frente ao Estado e ao governo burguês, por suas assembleia sobre as comissões para organização de um congresso 
reivindicações vitais (emprego, salário, saúde, educação, moradia, docente, incluindo uma comissão para revisão do estatuto da 
terra), por meio da luta de classes e da democracia sindical. Nada APUB.  
de colocar os explorados a serviço da disputa interburguesa. Nada No dia 14/04 foi realizada uma nova assembleia, constava na 
de defender um governo que está atacando as massas com as MPs pauta: campanha salarial, crise na UFBA, pauta local e comissões 
664 e 665, que se preocupa exclusivamente com sua arrecadação para organização do congresso dos docentes da UFBA. A 
diante da aprovação da PL 4330/04 e que promove um ajuste discussão da paralisação do dia 15/04 foi incluída por proposta da 
fiscal com corte na educação, saúde, moradia e demais setores CPE. Decidiu-se pela paralisação e participação em ato na reitoria 

Direção da APUB (PROIFES):
 um balanço político necessário
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No Boletim Informativo da direção da Aduern (PT) de orçamento da UERN de 2015. Primeiro era uma Lei estadual, 
Março/Abril de 2015, chamou-nos a atenção as notícias sobre o agora apenas o orçamento da UERN.
34º Congresso do Andes e o cumprimento do acordo da A Corrente Proletária na Educação (CPE/POR) alerta que 
campanha salarial de 2014, ou seja, o pagamento da primeira nenhuma Lei estadual garantirá o aumento. A experiência com o 
parcela no final de abril. Chamou-nos a atenção na notícia sobre o governo de Vilma de Farias (PSB), que descumpriu uma Lei 
34º Congresso do Andes a ausência de informe sobre o Conad defendida e aprovada na Assembleia Legislativa, o comprova. Em 
extraordinário, que será realizado nos dia 02 e 03 de maio, em 2010, no apagar das luzes, a mesma governadora cortou cerca de 
Brasília e terá como pauta as contribuições do Andes–SN para o 40% do orçamento da UERN. O orçamento da UERN não é 
2º Congresso da CSP-Conlutas.  segurança de cumprimento de acordo porque os governos 

A direção da Aduern há muito tempo controlada capitalistas podem remanejá-los conforme os seus interesses. O 
politicamente pelo PT, mantém a categoria distante da discussão que garante o cumprimento do acordo é a vigilância da categoria 
sobre a divisão sindical dos trabalhadores em geral e dos docentes que ocorre através da mobilização e preparação para a luta. É 
universitários em particular. A direção da Aduern despolitiza a necessário a defesa de realização de uma assembleia geral da 
categoria, reafirmando um sindicalismo corporativista e distante categoria, urgentemente, e uma paralisação de alerta em virtude 
das discussões principais da conjuntura política sindical nacional. dos argumentos do governo do PSD/PCdoB/PT de dificuldades 

financeiras.Sobre a campanha salarial de 2014, a direção da Aduern evitou 
a greve da categoria afirmando que uma Lei na Assembleia Se a categoria não entender que as campanhas salariais são 
Legislativa era suficiente para garantir o nosso aumento. Antes anuais e permitir a direção amordaçar a categoria por três anos, 
mesmo de haver a votação da tal Lei, desmobilizou a categoria. ajudando ao governo burguês de Robinson Farias (PSD), vamos 
Acreditou na palavra de Rosalba Rosado (ex-DEM), agora sua terminar com uma defasagem salarial maior ainda do que já 
mais nova aliada. Pois bem, a pedido do governador eleito, estamos. 
Robinson Farias (PSD/PCdoB/PT), Rosalba não colocou a Lei É preciso ficarmos alerta e nos organizar para demonstrar ao 
para votar. Agora a direção da Aduern quer passar a ideia à governo que não vamos abrir mão dos nossos direitos. E 
categoria de que o aumento está garantido, porque está no iniciarmos já, estamos atrasados, a campanha salarial de 2015. 

Direção da Aduern chama categoria a confiar na 
reitoria da oligarquia dos Rosados

CONAD debaterá balanço da CSP-Conlutas e 
contribuições ao II Congresso da Central

Nos dias 2 e 3 de maio, será realizado em Brasília o 7º CONAD 
extraordinário do ANDES-SN. O tema é: Contribuições do ANDES-SN 
para o 2º Congresso da CSP-Conlutas. A Corrente Proletária na Educação, 
que batalha pela formação de uma fração revolucionária no movimento 
docente, inscreveu os seguintes textos: “O processo de burocratização e 
estatização da CUT”; “O divisionismo como efeito da reforma sindical e 
trabalhista do governo Lula (PT)”; “Por uma única central, classista e 
democrática”; e “As tarefas diante dos ataques dos governos”. 

Para ler os textos, acesse: 
http://portal.andes.org.br/imprensa/noticias/imp-ult-709069923.pdf

Cadastre seu email e receba 
o boletim online da Corrente

Proletária na Educação:

Conheça nosso blog:

correnteproletariapb@gmail.com

cpe-por.blogspot.com.br
Por uma fração revolucionária 

no movimento docente

na manhã seguinte com as três entidades: DCE, ASSUFBA e APUB, DCE e ASSUFBA, dirigidas pelas forças governistas, 
APUB, além da participação no ato convocado pelas centrais com calaram-se diante das medidas da reitoria cabendo à Oposição 
concentração na Praça Campo Grande em Salvador. O ato Sindical tomar a iniciativa e realizar um debate no dia 07/04 com 
realizado em 15/04 na reitoria sequer foi divulgado amplamente e o tema: “UFBA em alerta: crise nas instituições de ensino 
com antecedência, o que resultou no esvaziamento, mesmo diante superior”, contando com a presença na mesa de representante 
das medidas de cortes da reitoria. dos docentes indicado pela oposição, representante do DCE, um 

representante do Fórum das ADS das Universidades Estaduais É notório o desgaste e a falta de credibilidade das direções 
da Bahia e o representante da reitoria. A ASSUFBA (Técnicos governistas, que têm feito um desserviço às categorias que 
Administrativos), mesmo convidada, não compareceu.representam. O burocratismo, o imobilismo e o servilismo diante 

dos governos e reitorias são a marca dessas direções. Diante dos Nesse debate, a Corrente Proletária na Educação (CPE), além 
ataques à educação pública, às universidades e à vida das massas, de fazer uma analise de conjuntura deixou claro o papel 
querem reduzir as lutas às audiências e cartas endereçadas às subserviente das reitorias em relação ao governo, ao sequer 
reitorias e outras ações no campo da institucionalidade burguesa questionar os cortes no orçamento das universidades, cumprindo 
em detrimento da mobilização, organização e da luta direta os objetivos do governo com o ajuste de Dilma/Levy e as medida 
(manifestações, greves, ocupações, assembleias, atos, de caráter neoliberal para universidade pública, descarregando o 
paralisações). Observa-se o quanto a direção da APUB está em corte sobre o setor mais vulnerável e precarizado da universidade, 
atraso em relação aos acontecimentos políticos. os trabalhadores terceirizados ameaçados de demissão. A CPE 

tem defendido constantemente a necessidade de unidade dos três O mesmo ocorreu em relação a uma carta lançada pela reitoria 
setores (Docentes, Técnico-administrativos, Estudantes) contra no dia 23/03 anunciando cortes na UFBA, dentre eles o corte de 
os cortes por meio de uma frente única de luta.   25% dos trabalhadores terceirizados. As direções das entidades 


