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  palavra ‘Greve’ voltou 
ao vocabulário do 
povo. Garis em greve. 

Motoristas em greve. Metroviári-
os em greve. Professores em greve. 
Servidores e técnicos das univer-
sidades em greve. Parece que a 
cada dia que abrimos um jornal, 
tem uma greve. Não é à toa. Des-
de 1996 não haviam tantas greves 
ocorrendo no Brasil. Mais do que 
isso, tantas greves radicalizadas, 
conquistando direitos para as pes-
soas trabalhadoras. As greves es-
tão tomando as ruas novamente!

Mas porque fazemos greve?
 
Fazemos greve porque precisamos. 
Lutamos para garantir nosso aces-
so às necessidades básicas, como 
moradia e alimentação. De acordo 
com o DIEESE, 41% das greves de 
2012 foram por maiores salários, 
23% relacionadas à planos de car-
reira e 27% tinham como pauta 
o vale-alimentação. O que está 

longe de ser ganância: um 

salário melhor não nos aproxima 
das pessoas ricas, apenas garan-
te que a inflação não irá engolir 
nosso dinheiro, que não seremos 
obrigados à nos endividar, que 
conseguiremos pagar o aluguel, 
as contas, a alimentação. Tam-
bém fazemos greve porque nossos 
patrões não nos pagam:  18% das 
greves tiveram como pauta atraso 
no pagamento de salários. Outras 
coisas pautadas foram: melhores 
condições de trabalho (15,2%), as-
sistência médica (12%), melhorias 
na educação (6,3%) e transporte 
(7,2%) públicos.

Essas pautas não sãoW nada além 
de um reflexo do sistema em que 
vivemos. Cada vez mais vemos di-
reitos básicos sendo privatizados 
e precarizados, e nos obrigamos a 
pagar por eles. A educação e a saúde 
foram pautas das greves pois vêm 
sendo sucessivamente desmonta-
das e modificadas pelos governos, 
favorecendo os interesses de um 
grupo privilegiado.

Resgate Histórico

Pode não parecer, mas o instru-
mento de greve é parte impor-
tante da nossa história. Não
dessa história dos livros do Ensi-
no Médio, que não nos pertence, 
pois é dos “grandes homens” e 
dos “grandes eventos”; mas da 
história que escrevemos todos os 
dias, quando saímos de casa para 
trabalhar, produzir e construir o 
mundo, recebendo tão pouco em 
troca; da história de quem sempre 
sofreu e lutou com a opressão do 
capitalismo; da história de quem 
precisa gritar para se fazer ouvir; 
da história do povo.

No início do século XX, as pes-
soas trabalhavam de 12 a 16 
horas por dia, inclusive as cri-
anças, e as condições de vida dos 
trabalhadores eram bastante pre-
cárias. Em 1906, temos a fundação 
da Confederação Operária Brasile-
ira, a COB, que foi fundamental 
para as lutas daquele momento, 
mas com a vinda da Primeira 
Guerra Mundial, a situação pi-
orou. Em resposta tivemos muitas 
lutas, sendo uma das mais mar-
cantes a greve geral de 1917, que 
abalou o Brasil. Esse movimento, 
assim como os diversos movimen-
tos que ocorreram ao longo da dé-
cada de 20, resultou na conquista 
de muitos direitos básicos que as 
pessoas trabalhadoras do Brasil 
tem atualmente, como a jornada 
de trabalho de 8 horas diárias.

É importante dizer qual era a fer-
ramenta usada por essas pessoas: 
a ação direta, o enfrentamento 
radical, sem nenhuma conciliação 
com os interesses dos patrões!

O movimento operário se man-
teve forte ao longo da década de 
20, e a resposta dos patrões e do 
Estado foi a ditadura de Getúlio 
Vargas. “Concedendo” direitos que 
há muito as pessoas trabalhado-
ras reivindicavam, esse ditador 
ficou conhecido como o “pai dos 
pobres”. Mas para além disso, ele 
tomou duas medidas que desartic-
ularam o movimento: uma forte 
repressão e o atrelamento dos 
sindicatos ao Estado.

Por muito tempo, esse atrela-
mento imobilizou o sindicalismo, 
com raras exceções. A retomada 
do movimento operário de mas-
sas vem na década de 70, mas o 
aumento das lutas veio ainda du-
rante a ditadura militar, eminen-
temente entre os metalúrgicos de 
São Paulo. No final da década de 
70 e inicio dos anos 80 grandes 
greves eclodem no país, movi-

                    

A palavra de Ordem é Greve !
Solidariedade de classe !
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“Em 2013, tivemos 
as jornadas de Junho, 
com mais de 2 milhões 
de pessoas tomando as 
ruas do país
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mentos que tiveram grande im-
portância para o fim da ditadura 
militar, e que, através de sua or-
ganização levaram à formação da 
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT).

Infelizmente, ainda nos anos 80, 
houve a vitória das correntes mais 
reformistas do Partido dos Tra-
balhadores dentro da CUT. Esse 
processo retirou o caráter revolu-
cionário do sindicalismo, usando 
a organização como ferramenta 
para as eleições burguesas. Esse 
processo culmina com a Eleição 
de Lula, em 2012, onde o projeto 
do Partido dos Trabalhadores já 
estava degenerado a tal ponto que 
para nós fica claro de qual lado ele 
está: dos ricos e dos patrões.

Essa conjuntura, do sindicalismo 
reformista e pelego, que mais tra-
balha para os patrões doque para 
os trabalhadores, persiste até 
hoje. Porém, vemos que nos últi-
mos anos as coisas tem mudado...

A Retomada da Ação Direta

Em 2012 vivemos uma das 
maiores greves da educação supe-
rior da história do país. Mais de 3 
meses de greve, com praticamente 
todas as universidades federais 
lutando. Tivemos também greves 
no correio, dos metalúrgicos, e 
em diversos setores da iniciativa 
privada. Movimentos que não es-
tavam atrelados à setores governi-
stas, movimentos combativos.

Em 2013, tivemos as jornadas de 
Junho, com mais de 2 milhões de 
pessoas tomando as ruas do país, 
em diversos estados. Se pautava 
o transporte público, melhorias 
na educação, na saúde, se rechaça-
vam as grandes empresas de mídia 
e as siglas partidárias e centrais 
sindicais. Essas pautas não sur-
giram do nada. Há muitos anos 
os movimentos sociais vem pro-

pagandeando o sucateamento dos 
serviços públicos. E, para além 
da propaganda, a população vem 
sentindo isso na pele. O Junho de 
2013 veio de demandas e indig-
nações acumuladas ao longo de 
todos esses anos de governos neo-
liberais, sejam pintados de azul ou 
de vermelho. E o Junho deixou 
um legado muito maior do que os 
20 centavos: a redução na tarifa 
veio através da força do povo nas 
ruas, veio através da ação direta. E 
esse foi o legado mais importante: 
a ideia de que a rua é do povo, que 
é nela onde conquistaremos nos-
sos direitos!

Os Professores do Rio de Janeiro 
foram os primeiros a usar esse le-
gado. Na greve da educação, ocu-
param as ruas, e aproveitando a 
onda do Junho, conseguiram le-
var mais de cem mil pessoas para 
lá. Os garis também mostraram a 
força da ação direta parando em 
pleno carnaval, sendo coagidos 
pela polícia para trabalhar, tendo 
que atropelar a direção do sindica-

to: ocuparam as ruas, receberam 
solidariedade do povo e con-
quistaram vitórias importantes. 
Rodoviários de vários estados e 
metroviários aprenderam com o 
exemplo e também tiveram greves 
radicalizadas. Ao mesmo tempo, 
notamos a persistência das bu-
rocracias sindicais. Na greve dos 
professores do Estado do Paraná, 
vemos o sindicato, cuja direção 
é majoritariamente de uma cor-
rente do PT, travando uma greve 
que contou com mais de 20 mil 
pessoas nas ruas. O sindicato, ao 
invés de ser usado como ferramen-
ta de luta, é usado para proteger 
interesses dos patrões e como 
trampolim eleitoral.

A necessidade da solidarie-
dade de classe

Estamos no momento de um pe-
queno ascenso das lutas da classe 
trabalhadora, mas ainda
não na véspera de uma grande gre-
ve geral, como a de 17, que abalou 
a estrutura do sistema capitalista. 
Esses processos todos trouxeram 
alguns ganhos políticos muito 
importantes: a retomada da ação 
direta como método de luta e a in-
dependência das categorias frente
às direções burocráticas. Porém, 
quando pensamos numa perspec-
tiva de longo prazo, não basta ter 

a luta radicalizada sem ter uma or-
ganização onde os trabalhadores e 
as trabalhadoras sejam capazes de 
pensar as suas demandas e ações. 
É necessária a retomada dos orga-
nismos de classe (sindicatos, di-
retórios acadêmicos, associações 
de bairro) pelos próprios trabalha-
dores, para que esses organismos 
sirvam como ferramentas para a 
luta, e não como espaços buro-
cratizados onde algumas pessoas 
decidem pela categoria como um 
todo.

Mais do que isso, precisamos fo-
mentar a solidariedade de classe. 
Quando a população do Rio de Ja-
neiro foi às ruas junto dos profes-
sores e dos garis, isso fortaleceu 
imensamente a luta. Precisamos 
que isso se torne a regra. Precisa-
mos que cada trabalhador se iden-
tifique no outro. Que estudantes 
se identifiquem com professores, 
garis, metroviários, moradores da 
periferia e camponeses. Que as 
lutas saiam do corporativismo e 
se unifiquem, que tenhamos uma 
solidariedade de classe que saia 
dos discursos e se materialize nas 
ruas!

“ Precisamos que isso 
se torne a regra. Preci-
samos que cada traba-
lhador se identifique no 
outro.
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outubro de 
2013, alguns 
meses após 

as Jornadas de Junho que sacudi-
ram o país, a Frente de Luta pelo 
Transporte (FLPT) protagonizou 
um episódio histórico na cidade de 
Curitiba, ocupando a Câmara Mu-
nicipal. A tramitação em caráter 
de urgência de um projeto de lei 
pelo Passe Livre para estudantes e 
desempregados foi a reivindicação 
principal. 

O Projeto pelo Passe Livre foi 
escrito e desenvolvido por mil-
itantes da FLPT em conjunto 
com alguns membros da CPI do 
Transporte. Tal projeto se apóia 
na Constituição Federal de 1988 
e na PEC 90/2011 que coloca o 
transporte como direito social 
ao lado de saúde, educação e ali-
mentação. Demonstra com detal-
hes a exclusão social que é gerada 
pela tarifa dos ônibus, afetando 
os segmentos mais pobres da so-
ciedade, sendo que as despesas 
com transporte chegam a 22% da 
renda mensal de algumas famílias 
curitibanas, segundo o IBGE. No 

projeto também consta a ne-
cessidade de trabalhadores 

desempregados terem acesso aos 
locais onde possam procurar em-
pregos, de forma gratuita, visando 
sua reinserção profissional.

Segundo a Fundação Getúlio Var-
gas, um quarto dos estudantes 
que abandonam a escola, o fazem 
por causa dos altos gastos com o 
transporte público, excluindo as 
camadas mais pobres do seu di-
reito à educação. Isso nos mostra 
como na prática, o transporte gra-
tuito é um auxiliar fundamental 
para o acesso da população aos 
direitos sociais como saúde, tra-
balho, cultura e educação. 

Neste mês, outubro de 2014, o 
projeto de Lei do Passe Livre faz 

um ano que está parado na Câmara 
de Vereadores. Na segunda-fei-
ra, dia 20 de setembro de 2014, 
houve uma Sessão Pública em que 
o projeto seria discutido e aprova-
do ou não nessa instância, ou seja, 
se todos os documentos estavam 
devidamente escritos, assinados 
e protocolados de acordo com a 
lei. Militantes do Coletivo Tarifa 
Zero estiveram presentes, junto a 
quatro vereadores, que disseram 
que o projeto não passaria, pois 
estava faltando a assinatura de 
um suposto presidente do CAHS 
(Centro Acadêmico Hugo Simas) - 
do curso de Direito da UFPR que 
emprestou o CNPJ pra Frente de 
Luta pelo Transporte para dar en-
trada com o projeto na Câmara. 

Não é a primeira vez que isso acon-
tece, protocolamos o projeto com 
todos os documentos em outubro 
de 2013 (na época da Ocupação), 
e depois, quando um militante 
da FLPT foi até a Câmara acom-
panhar o andamento do processo 
disseram que não havia projeto de 
Passe Livre, portanto, novamente, 
corremos atrás dos documentos 
necessários. Agora, pela tercei-
ra vez, nos dizem que o projeto 
não está completo e que, portan-
to, teremos que correr atrás dos 
documentos para que se dê con-
tinuidade no processo e o projeto 
comece a caminhar. 

Está claro que estamos sendo 
enrolados pela burocracia do 
governo, o projeto já está fa-
zendo aniversário e ainda nem 
começou a tramitar, por isso te-
mos que continuar na luta! Temos 
que pressionar a Câmara durante 
todo o processo, para que ele não 
acabe numa gaveta e para que o 
que foi conquistado com tanto 
esforço pelo povo na rua seja em 
vão. O governo e os empresários 
do transporte não estão do nosso 
lado, temos que nos organizar e 
lutar contra os interesses da elite, 
por um transporte gratuito, justo 
e digno! 

                   

O Impasse do Passe Livre
Por uma vida SEM CATRACAS!

Em

“...as despesas com 
transporte chegam a 
22% da renda mensal de 
algumas famílias curiti-
banas, segundo o IBGE.
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entro da esquerda e 
dos movimentos de 
luta pela libertação 

da classe trabalhadora, existem 
diversas polêmicas sobre o mov-
imento feminista e a organização 
de mulheres* dentro dos grupos 
para tratar das questões de gênero. 
A luta de libertação das mulheres 
tem sido tratada, historicamente, 
como um objetivo secundário den-
tro dos movimentos sociais, por 
ser uma questão que não parece 

claramente ligada ao sistema de 
exploração capitalista e a luta de 
classes. O feminismo não é vis-
to, até hoje, como importante ou 
fundamental para a luta anticap-
italista.

A organização de mulheres na luta 
antissexista sempre foi sensível às 
diferenças de classes, uma vez que 
as mulheres que conseguiam voz 
e atenção para suas necessidades 
eram as mulheres de classe alta. 
Suas pautas, que giravam em tor-
no do direito ao trabalho fora de 
casa e do direito ao voto, ganha-
ram força, enquanto as propostas 
das mulheres trabalhadoras, que 
tinham uma visão mais revolu-
cionária, perderam espaço. Essas 
trabalhadoras já estavam inseri-
das no mercado de trabalho mais 
precário desde cedo e não viam 
nenhuma esperança de mudança 
real através do voto. Elas foram 

aos poucos desistindo do movi-
mento feminista, que começou a 
ter uma cara muito mais liberal e 
burguesa. Assim, o feminismo foi 
apropriado pelo próprio capital-
ismo. 

Claro que a pauta reformista do 
movimento trouxe melhorias para 
todas as mulheres – as burguesas 
e as trabalhadoras – e foram con-
quistas muito importantes. Mas 
as mulheres das classes mais al-
tas ganharam poder enquanto as 

mulheres da classe trabalhadora 
continuaram sofrendo com as 
diferenças salariais e com a ex-
ploração capitalista, ou seja, o 
interesse de classe se sobressaiu.
Hoje, 70% da classe trabalhado-
ra é composta por mulheres que 
ganham em média apenas 70% 
do salário dos homens em mes-
ma função. Vale lembrar também, 
que a grande maioria dos tra-
balhos precarizados – aqueles cu-
jas condições básicas de trabalho 
são degradadas – são compostos 
pela força de trabalho feminina, 
como os trabalhos de telemarket-
ing, limpeza, empresas de serviços 
gerais, etc. Muitas vezes são elas 
as responsáveis pelo sustento da 
família e pela educação das cri-
anças, realizando até hoje a dup-
la – às vezes tripla – jornada de 
trabalho. Encarando os assédios 
diários do patrão, dos clientes 
e dos colegas de trabalho, tanto 
numa situação de dominação de 
classe quanto de gênero. Para elas, 
as conquistas do feminismo liber-
al pelo acesso ao mercado de tra-
balho não representaram uma real 
mudança, porque não garantiram 
que o trabalho doméstico fosse 
também dividido igualmente com 
seus parceiros homens.  

Se considerarmos também a 
questão racial, a desigualdade 
aumenta. As mulheres negras re-
cebem praticamente metade do 
que ganham as mulheres bran-
cas. Em comparação aos homens 
brancos, elas ganham menos de 
30%. Isso considerando apenas o 
mercado de trabalho formal – com 
carteira assinada e assegurado le-
galmente. Ou seja, sem considerar 
praticamente metade dessas mul-
heres, uma vez que apenas 41% 
delas trabalham com carteira as-
sinada, enquanto 19% se dedicam 
ao trabalho doméstico informal; 
17% trabalham por conta própria 
e 10,5% não exercem nenhum tipo 
de atividade remunerada. Es-

                   

Não há Socialismo sem Feminismo
Por um feminismo classista e libertário! 

À medida que mais e mais mu-
lheres adquiriram prestígio, 
fama ou dinheiro a partir de 
textos feministas ou de ganhos 
com o movimento feminista por 
igualdade no mercado de traba-
lho, o oportunismo individual 
prejudicou os apelos à luta co-
letiva.

-bell hooks

D
 “As mulheres negras 
recebem praticamente 
metade do que ganham 
as mulheres brancas. Em 
comparação aos homens 
brancos, elas ganham 
menos de 30%.
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dia 28 de agosto 
de 2014 marcou a 
história da Univer-

sidade Federal do Paraná com 
sangue, truculência policial e 
golpe da classe dominante. Neste 
dia aconteceu uma reunião do 
COUN (Conselho Universitário), 
na Reitoria da UFPR, cuja pauta 
principal era a privatização ou 
não do Hospital de Clínicas de 
Curitiba - a partir da EBSERH. 
Foi um dos dias mais violentos 
da história da Universidade Fed-
eral do Paraná: estavam presentes 
estudantes, servidores-técnicos, 
conselheiros e um enorme contin-
gente da Policia Militar e Federal 
fortemente armado com intuito 
de garantir a entrada de todos 
conselheiros no prédio da reito-
ria e assim a aprovar a “venda” do 
maior hospital público do Paraná 
para os convênios privados. 

A EBSERH (Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitala-

res) é um projeto de privatização 
do Hospital das Clínicas. Ela cria 
uma empresa estatal de direito 
privado que desvincula o HC da 
UFPR, entregando a gestão do 
hospital a essa empresa. Isso fere 
a autonomia universitária, mu-
dando o caráter do hospital. Hoje 

o HC é um hospital-escola, com 
foco no atendimento ao público 
do SUS, atendendo às necessida-
des inclusive de cidades do inte-
rior, que não possuem a infraes-
trutura necessária para garantir o 
acesso à saúde de alguns de seus 
pacientes com quadros mais com-

plexos. Com a EBSERH, esse cará-
ter muda o estatuto do HC para o 
de uma empresa privada, ou seja, 
visando primariamente o lucro. 
Isso piora as condições de ensino 
e de trabalho, e passa a operar 
como um hospital de porta dupla: 
uma entrada para os usuários do 
SUS, e outra pra os usuários que 
pagam convênios, precarizando 
ainda mais as condições da saúde 
pública.

Desde 2012, a comunidade aca-
dêmica da UFPR e usuários do 
SUS têm travado várias batalhas 
contra o Governo Federal e a Rei-
toria da universidade para barrar 
a entrada da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares. A clas-
se oprimida conseguiu resistir 
firmemente a inúmeros golpes e 
ataques dos poderosos, e o nível 
de violência policial só aumenta-
va. Porém, na última batalha vimos 
mais uma vez do que o Estado é capaz.

sas porcentagens se referem à ren-
da total dessas pessoas.

Analisando os números, fica 
claro para nós a relação entre 
questões de gênero e de classe. 
Se mais da metade da classe tra-
balhadora é composta por mul-
heres, em sua maioria negras, 
como pode haver luta de class-
es sem considerar a luta antis-
sexista e antirracista? Isso por 
que estamos analisando apenas 
as condições de trabalho, e não 
outros ambientes que são hos-
tis às mulheres e seus interesses, 
como é, por exemplo, o próprio 
espaço político de organização 
da classe trabalhadora.

Como em todo ambiente que par-
ticipamos, mesmo a luta anticapi-
talista reproduz as contradições e 
opressões de gênero, se tornando 

um espaço essencialmente mas-
culino. Por motivos óbvios: o 
espaço público nunca foi social-
mente adequado às mulheres; a 
nós sempre foi reservado o priva-
do, o cuidado da casa e da família. 
Política é coisa de homem - bran-
co. Enquanto as pessoas que não 
sofrem essas opressões se cala-
rem diante desse tipo de situação, 
não reconhecerem seus privilé-
gios e não se proporem a constru-
ir um espaço que não só permita, 
mas que dê voz à todas as pessoas 
oprimidas, isso não vai mudar.

Mesmo dentro de movimentos 

de esquerda, ainda encontramos 
também casos de estupro entre 
companheiro e companheira, 
agressão física e verbal, violência 
psicológica e emocional, e várias 
outras formas de violência cotid-
iana a que são submetidas as 
mulheres diariamente desde cri-
anças. Mas isso não significa que 
a esquerda seja, por essência, um 
ambiente que não devamos com-
por. Pelo contrário, é preciso ocu-
parmos esse espaço e lutar para 
que companheiros privilegiados 
mudem suas atitudes e sua pos-
tura diante da questão de gênero, 
assim como fazemos todos os dias 
no espaço público, porque eles 
também são nossos. 

Pautar uma luta socialista libertária 
é pautar uma luta antissexista e 
antirracista. E é com organização 
e união que vamos garantir que 

a luta libertária abranja todas 
as lutas de resistência. Também 
temos o direito e devemos lutar 
lado a lado, abaixo e à esquerda, 
contra o capitalismo, pois a luta 
antissexista e antirracista por si 
só não irá abalar as estruturas do 
Capital. Não há revolução sexual 
sem a revolução social!

*O termo “mulheres”, em dis-
cussões feministas, sofre inter-
pretações diferentes. Nós utili-
zamos essa palavra no texto para 
abarcar mulheres cis e trans.

Fontes:
http://www.ufgd.edu.br/reitoria/neab/
downloads/situacao-das-mulheres-ne-
gras-no-mercado-de-trabalho-uma-anal-
ise-dos-indicadores-sociais-giselle-pinto

                   

EBSERH
SAÚDE NÃO É MERCADORIA!

“Pautar uma luta 
socialista libertária é 
pautar uma luta antis-
sexista e antirracista.

O

http://www.ufgd.edu.br/reitoria/neab/downloads/situacao-das-mulheres-negras-no-mercado-de-trabalho-uma-analise-dos-indicadores-sociais-giselle-pinto
http://www.ufgd.edu.br/reitoria/neab/downloads/situacao-das-mulheres-negras-no-mercado-de-trabalho-uma-analise-dos-indicadores-sociais-giselle-pinto
http://www.ufgd.edu.br/reitoria/neab/downloads/situacao-das-mulheres-negras-no-mercado-de-trabalho-uma-analise-dos-indicadores-sociais-giselle-pinto
http://www.ufgd.edu.br/reitoria/neab/downloads/situacao-das-mulheres-negras-no-mercado-de-trabalho-uma-analise-dos-indicadores-sociais-giselle-pinto
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Naquele dia 28 de agosto, cente-
nas de estudantes, servidores e a 
usuários do SUS manifestavam-se 
contra a privatização e bloqueavam 
as entradas do prédio com o in-
tuito de impedir a realização do 
COUN nesses moldes anti-
democráticos. A exigência era 
que se fosse feito um plebiscito 
com toda a comunidade acadêmi-
ca e a população usuária do Hos-
pital de Clinicas, pois somente os 
usuários e trabalhadores, que são 
diretamente afetados pela entra-
da ou não da EBSERH, deveriam 
decidir os rumos da gestão do hos-
pital. 

Apesar de nos manifestarmos 
pacificamente, a policia, a man-
do do reitor, utilizou muito spray 
de pimenta para liberar uma das 
portas que estava sendo bloquea-
da por manifestantes e no tumul-
to um dos manifestantes, Nicolas 
Pacheco, militante do PSTU, foi 
arrastado para dentro do prédio 
da Reitoria por policiais federais 
de forma arbitrária e ilegal. Nico-
las ficou lá mantido durante horas 

sem acesso à comunicação e as-
sistência jurídica, configurando 
um estado de cárcere privado. 

Alguns conselheiros entraram no 
prédio e o restante necessário para 
a aprovação se encaminhou para 
o Hospital de Clinicas, escoltados 
pela polícia. Com todos os burocra-
tas a postos, começaram a reunião 
que definiria o futuro de milhares 
de usuários e trabalhadores por 
vídeo conferência, sendo que nen-
hum dos conselheiros usa o SUS. 
Porém, a luz do prédio acabou, fi-
cando inviável a continuação do 
conselho. Apesar disso, o reitor 
Zaki Akel, descaradamente deu 
continuidade por viva voz do celu-
lar, encaminhando a aprovação da 
EBSERH. Prevendo o “canetaço”, 
forçamos os bloqueios e a policia 

respondeu com ataques de bom-
ba de gás lacrimogêneo e balas de 
borracha, ferindo vários manifes-
tantes, incluindo uma professora 
aposentada que levou quarto tiros 
e acabou no hospital. 

A aprovação por viva voz de 
celular é absurda e ilegítima ju-
dicialmente, sendo assim, o Sin-
ditest (sindicato dos servidores 
da UFPR) entrou com uma ação 
judicial contra a legitimidade do 
Conselho, e o reitor acabou ad-
mitindo que a Sessão não tinha 
sido encerrada, ou seja, a EBSERH 
ainda não tinha sido aprovada no 
Paraná. Isso está ocorrendo em 
outras universidades federais, 
como na Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), que con-
ta com um dos poucos Hospitais 
Universitários que não aderiram 
à empresa.

Outro COUN foi chamado no dia 
06 de outubro para ser realizado 
dois dias depois (08/10), para en-
cerrar a sessão. Após a violenta re-
pressão policial, as demissões no 

Hospital de Clínicas, os vários atos 
de rua e as muitas pessoas gritan-
do juntas que não queriam a EB-
SERH, a votação por viva-voz foi 
validada pela Poder Judiciário e a 
sessão do conselho foi encerrada 
com a adesão da UFPR à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitala-
res. 

Fica claro o objetivo do governo 
federal de entregar à iniciativa 
privada todos os hospitais univer-
sitários, criando portas duplas e 
precarizando a saúde e a educação 
públicas. Como os governantes 
são financiados pelos convênios 
privados de saúde, é óbvio que 
esses vão defender os interesses 
da iniciativa privada ao custo do 
sangue da população! Continuare-
mos resistindo à qualquer forma 
de privatização dos serviços pú-
blicos, em todo o país, nos orga-
nizando e lutando em prol de uma 
saúde gratuita e de qualidade para 
todos e todas!

                   

A Outra Campanha 
Política para além das eleições!

“[EBSERH] piora as 
condições de ensino e de 
trabalho, e passa a ope-
rar como um hospital de 
porta dupla

ais um ano de 
eleições! Cavaletes 
estão armados pe-

las ruas, placas e faixas a postos, 
santinhos e adesivos espalhados… 
as caras e os números dos candida-
tos estão de volta. É a hora da vel-
ha história de renovação na políti-
ca, de ouvir sobre “o que foi feito” 
e sobre as grandiosas promessas 
de mudanças para o futuro. Nas 
eleições, o povo costuma se posi-
cionar de duas maneiras difer-
entes: ou acredita nas propostas 
de um representante, confia seu 
voto nele e até mesmo faz cam-
panha, ou se afasta de qualquer 
assunto relacionado à política, 
deixando de se manifestar por 
consi-derá-la uma atividade 
corrupta e ineficiente.

M
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As eleições são um momento 
de efervescência política e pre-
cisamos olhá-las para além das 
aparências. A postura de rejeição 
e ódio à política é favorável aos 
poderosos, pois se você deixa de 
se posicionar sobre os temas da 
vida pública, alguém cheio de 
interesses se posicionará no seu 
lugar, tomando decisões em seu 
nome. Por outro lado, confirmar 
o voto na urna não garante que 
o representante defenderá os in-
teresses de seus eleitores. E por 
que isso, afinal? Porque a políti-
ca e o poder não são exercidos 
somente pelas figuras que são 
eleitas pelo voto.

O voto popular não é nem de 
longe a principal fonte do poder 
na democracia representativa. As 
eleições já são “decididas” antes 
mesmo do povo votar. Pode pare-
cer estranha tal afirmação, mas 
se vermos quem são os grandes 
apoiadores de candidaturas po-
deremos perceber quem manda 
mesmo nesse tipo de política: 
são as grandes empresas, donos 
de latifúndios e os poderosos que 
financiam as campanhas eleitorais 
e seus partidos!

Historicamente, a ocupação dos 
cargos políticos busca apenas a 
obtenção de novos privilégios 
para velhos privilegiados: grandes 
empresas, grandes proprietários 
de terras, meios de comunicação, 
bancos, caciques políticos, grupos 
organizados de gente poderosa e 
farta de grana que patrocinam os 
políticos profissionais para repre-
sentarem os interesses deles! Ven-
cer uma eleição custa caro, o que faz 
dela um grande balcão de negócios. 
Assim os representantes eleitos, ao 
longo dos mandatos, têm o com-
promisso prioritário com aqueles 
que os bancam nas eleições e não 
com os trabalhadores que deposi-
tam seu voto e que acabam acre-

itando em suas propostas.

Alguns partidos e candidatos bus-
cam representar o povo através 
dos movimentos sociais, que são 
segmentos do povo organizados 
em torno de suas necessidades, 
sejam elas transporte, terra, 
moradia, educação, saúde, em-
prego digno ou outros. É o caso 
do PT, que surgiu da união de vári-
os movimentos sociais. Ao longo 
dos anos, para conseguir ganhar 
eleições e ocupar o Estado, o par-
tido se aliou a gente casca grossa 
do poder e fez muitas negociações, 
dando muito mais assistência para 
os ricos do que para os pobres. 

Os movimentos populares, de-
pois que o PT chegou ao poder 
se burocratizaram, passaram a 
servir aos interesses dos repre-
sentantes ao invés de fazerem 
luta de classes. Os sindicatos, as-
sociações de moradores e o MST 
elegeram muitos representantes, 
especialmente Dilma e Lula, mas 
os salários, reforma agrária e ur-
bana e os serviços públicos não 
aconteceram como o povo que-
ria. Os ricos ficaram ainda mais 
ricos nos 12 anos de PT, mas as 
políticas sociais foram paliativas 
e as reformas estruturais que os 
movimentos demandavam não 

foram realizadas. Ou se está do 
lado do povo, da classe trabalha-
dora e oprimida, ou se está do lado 
dos empresários e latifundiários, 
classe burguesa. 

Se houve alguma melhora foi 
porque existiu muita luta e não pela 
vontade individual deste ou aquele 
político. E as possíveis melhoras 
não deixam de vir acompanhadas de 
muitos ataques como a venda de re-
cursos naturais, privatizações, piora 
dos serviços públicos, uso do din-
heiro público para financiar grandes 
negócios e uma série de medidas 
que agradam os mesmos de sempre. 
O povo só resiste a esses ataques 
quando têm a democracia em mãos. 
A verdadeira democracia não se faz 
nas urnas, mas na luta constante 
dos movimentos populares por seus 
direitos. Essa é democracia direta, 
onde não há a necessidade de rep-
resentantes ou líderes soberanos, 
que de seus gabinetes irão escolher 
os destinos do povo. A ação política 
direta é a arma da população para 
transformar a realidade imposta.

Uma das grandes experiências 
de poder popular vem das comu-
nidades Zapatistas, no México. 
Desde 2006, os zapatistas desen-
volvem “A Outra Campanha”, uma 
alternativa às eleições represen-
tativas. Partindo de uma linha 
claramente de esquerda e anti-
capitalista, “A Outra campanha” 
baseia-se na consulta e no diálo-
go direto com a população, na de-
scentralização da prática política 
e no estímulo a formas autôno-
mas de organização e cooperação. 
Políticos profissionais e pequenos 
grupos de líderes são vistos como 
desnecessários: é de baixo - ou seja, 
do povo organizado - que vem as 
reivindicações, propostas e ações. 
Um modo horizontal e autoges-
tionário de se fazer política. Tal 
prática sedimentou-se não apenas 
nas comunidades zapatistas, onde 
o legado é visível na criação de es-
paços autônomos (como escolas 
e hospitais) geridos pela própria 
população, sem intermediários. 
Ela espalhou-se pelos mais diversos 
cantos do mundo, onde se conso-
lidou como uma alternativa crítica 
à grande farsa das eleições e da de-
mocracia representativa.

Seja com candidatos “progressis-
tas” ou com os velhos coronéis, 
as eleições foram, ao longo da 
história, ineficazes para resolver 
os problemas do povo e realizarem 
mudanças verdadeiras e profun-
das na sociedade. Pelo contrário, 
elas tendem a manter o sistema 
como ele é. Que em tempos de 
promessas, santinhos e discursos 
falsos e vazios, possamos tomar o 
exemplo dos companheiros zapa-
tistas e pensarmos em uma Outra 
Campanha, em uma outra forma 
de se pensar e fazer política: uma 
forma de organizar, lutar e criar o 
Poder Popular, abaixo e à esquer-
da!

“Pelo contrário, elas 
[as eleições]tendem a 
manter o sistema como 
ele é.

“‘A Outra campanha’ 
baseia-se na consulta e 
no diálogo direto com a 
população, na descen-
tralização da prática 
política e no estímulo 
a formas autônomas de 
organização e cooper-
ação. 
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