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Petrolão: o novo e maior mensalão do PT, que saqueou a Petrobrás!
Depois de horrorizar o Brasil com o mensalão, que 

conseguiu a façanha de superar a roubalheira do PSDB, o PT 
aprontou mais uma: o partido vinha assaltando a Petrobrás por 
mais de 10 anos e pode ter roubado dezenas de bilhões de reais!

A descoberta do mensalão já era chocante, por ser um 
megaesquema de roubo de dinheiro público, desviado de estatais 
como os Correios e o Banco do Brasil, além de propinas pagas por 
empresários e bancos beneficiados pelo governo Lula, para 
comprar deputados e aprovar projetos contra os trabalhadores. O 
próprio Lula e Dilma, porém, conseguiram se superar: conforme 
demonstram inúmeras provas da Operação Lava-Jato da Polícia 
Federal, Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobrás, nomeado 
por Lula e todo-poderoso na estatal por seus 8 anos de mandato e 
metade do mandato de Dilma, operava um esquema bilionário 
que dilapidou a Petrobrás.

Depois de preso, Paulo Roberto Costa resolveu “abrir o 
bico” e contar o que sabia, em troca de reduzir sua pena, 
responder ao processo em liberdade e não ter o mesmo destino 
que Marcos Valério, o “operador do mensalão”, que resolveu 
manter a versão de que Lula não sabia de nada e é um dos poucos 
presos do esquema hoje em dia, depois de todos os petistas 
quadrilheiros já estarem livres, leves e soltos. 

Paulo Roberto Costa assumiu que o sobrepreço 
(superfaturamento) em contratos da Petrobrás abasteceram 
caixas do PT, PP e PMDB, em 2010, ano em que se elegeu a 
presidente Dilma Rousseff. Nas gravações interceptadas pela PF, 
depois admitidas por Costa na “delação premiada”, ele detalha 
quais contratos e de quais diretorias, teriam atendido a cada dos 
três partidos. "Em relação à diretoria de Serviços, todos sabiam 
que tinha um percentual dos contratos da área de Abastecimento, 
dos 3%, 2% eram para atender ao PT", diz ele. "Outras diretorias, 
como Gás e Energia e Exploração e Produção, também eram PT", 
acrescentou.

Costa foi preso pela Polícia Federal durante as 
investigações do esquema. Ele e o doleiro Alberto Youssef fizeram 
acordos de delação premiada com a Justiça, e, desde então, o 
mau cheiro veio à tona e mostra-se a podridão do governo de 
direita do PT. “Sim, em valores médios o que acontecia. Do 1% 
para o PP, em média 60% ia para o partido, 20% para despesas às 
vezes de emissão de 
nota fiscal e para envio 
e 20% restantes eram 
repassados assim, 
70% para mim e 30% 
para o Janene ou 
Alberto Youssef.”. Ao 
mencionar a propina 
do PMDB, Costa disse 
que a diretoria que 
atendia ao partido era 
a área Internacional. 
“O nome é Fernando 
Soares, o Fernando 
Baiano, ele fazia a 
articulação.”

C o s t a  c i t a  
especif icamente o 
tesoureiro do PT, João 
Vaccari Neto, que é 
r e s p o n s á v e l  p o r  
comandar todas as 
finanças do partido, 
p o r  a r r e c a d a r  a  
roubalheira. O mesmo 
que, no mensalão, era 

feito pelo famigerado Delúbio Soares. Tudo de novo... Ainda em 
maior escala!

No “caderninho” de corruptos pagos pelo esquema estão o 
próprio deputado Vaccari; o ministro de Minas e Energia, Edison 
Lobão; o presidente do Senado, Renan Calheiros; o da Câmara, 
Henrique Eduardo Alves; o ex-governador de Pernambuco 
Eduardo Campos; o governador do Ceará, Cid Gomes; a 
governadora do Maranhão, Roseana Sarney; entre outros 
dezenas de deputados, muitos senadores e políticos de todos os 
lados, numa lista que ainda não foi completamente revelada.

Tendo sido preso e agora delatado, o doleiro Alberto 
Youssef também resolveu confessar e abrir o jogo, em troca de 
reduzir a pena. Ele já contou que pagava em nome do PT 
mesadas de 100.000 a 150.000 reais a parlamentares aliados ao 
partido no Congresso. Citou nominalmente a ex-ministra da 
Casa Civil Gleisi Hoffmann, a quem ele teria repassado 1 milhão 
de reais em 2010! 
E Youssef parece ter ido mais longe e reconhecido que Lula e 
Dilma sempre souberam de tudo, o que é o óbvio e evidente, mas 
até agora nunca tinha sido “confessado” por um membro de 
dentro da quadrilha, apesar de todas as evidências neste 
sentido. Ele se referiu a discussões telefônicas entre Lula e o ex-
deputado José Janene, à época líder do PP, sobre a nomeação 
de operadores do partido para cargos estratégicos do governo. 
Youssef também contou que o então presidente da Petrobras, 
Sergio Gabrielli, lhe convocou para arrecadar 1 milhão de reais 
entre as empreiteiras que participavam do petrolão a fim de 
comprar o silêncio de uma empresa que foi excluída da fraude.

Em 2002, Duda Mendonça, o marqueteiro da campanha 
de Lula, já tinha admitido que recebeu pagamentos vindos do 
mensalão em contas no exterior (10 milhões de dólares!). Agora, 
é Alberto Youssef quem diz ter milhares de notas fiscais e 
detalhes de contas do PT no exterior, inclusive com detalhes de 
operações, o número e a localização de algumas delas. 

Muitos mais detalhes sórdidos vêm por aí! E, outra vez, a 
História ocorreu como tragédia e se repete como farsa! O PT, que 
pregava a moralidade na oposição, depois de se ver envolvido 
em escândalos em estados e prefeituras governados pelo 
partido, que incluíram a morte de dois de seus prefeitos, agora é 

o rei da corrupção. O 
aprendiz superou o 
mestre e o PSDB 
passou a ser ladrão de 
galinhas perto do que 
L u l a  e  D i l m a  
coordenaram nestes 
12 anos! 

Se Collor caiu por 
menos e tanto FHC 
como Lula deveriam 
ter sido derrubados 
por também roubar e 
d e i x a r  r o u b a r,  o  
c a m i n h o  p a r a  o  
governo Dilma não 
pode ser outro: os 
trabalhadores devem 
se mobil izar para 
derrotar este governo 
nas ruas e derrubar 
todos os corruptos e 
corruptores.  Fora 
todos!
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Greve dos bancários em dois atos: luta e traição!

A luta!
Em 2014, os bancários fizeram novamente uma greve fortíssima! 

Segundo a própria Contraf (Confederação de bancários ligada à CUT e ao 
PT e PCdoB), que mais tarde viria a trair a greve em todo o país, a 
paralisação neste ano foi “mais forte e mais organizada”. Os números 
mostram que mais de 10 mil agências foram fechadas e que a adesão dos 
bancários seguiu o ritmo intenso de todos os últimos 11 anos, repetindo pela 
12ª vez uma greve sob governos do PT!

Esta força da base, porém, contrastava com a postura traidora da 
Contraf/CUT, que, por mais um 
ano, aboliu a luta pela reposição 
das perdas salariais, não tirou do 
p a p e l  q u e s t õ e s  c o m o  a  
es tab i l i dade  no  emprego ,  
isonomia, fim de metas e de 
terceirizações. Pior que isso: em 
pleno ano eleitoral, pediu míseros 
12,5% (quando dezenas de outras 
categorias pediram – e levaram – 
reajustes de 15%, 20% e até 
mesmo acima de 30%). 

A Contraf/CUT escondeu a 
greve enquanto pôde, e, mesmo 
com a Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban) tendo oferecido 
um reajuste horroroso de 7% em 
19/09, empurrou a greve apenas 
para o dia 30/09, nos últimos 
minutos da eleição do 1º turno, 
quando já não se poderia mais 
“atrapalhar” a votação de Dilma, a 
única preocupação verdadeira da 
Contraf.

Eis que Dilma vai para o 2º 

turno e sob o sério risco de perder a eleição – como, de fato, quase 
acontece. Na noite da 6ª-feira antes da eleição, os banqueiros privados (que 
inundaram a campanha de Dilma com doações, como já tinham feito em 
2010, 2006 e 2002, dando muito mais dinheiro ao PT que ao PSDB), e os 
bancos federais controlados por Dilma (BB e Caixa) fazem uma nova 
proposta, de reajuste de 8,5% sobre os salários e 9% no piso, sendo 9% 
para todos nos bancos públicos, com 8,5% no valor das comissões. 
Também incluem reajuste de 12% no vale-refeição e pequenas concessões 

que sempre vinham negando, 
como aumento dos abrangidos 
pelo vale-cultura, algumas novas 
con t ra tações ,  redução  da  
extensão dos bancos de horas e a 
v o l t a  d a s  s u b s t i t u i ç õ e s  
remuneradas no Banco do Brasil. 

Esta proposta representou um 
claro sinal de que o governo Dilma 
e os banqueiros que a sustentam 
e s t a v a m  d e s e s p e r a d o s  e  
dispostos a ceder para que a 
greve não contaminasse a 
eleição. A proposta não era nada 
incrível, mas era um sinal de 
concessão que não houve em 
outros anos e que demonstrava 
que era possível arrancar bem 
mais. Os trabalhadores estavam 
com a faca e o queijo na mão, com 
uma greve fortíssima, fato 
reconhecido por todos; e um 
g o v e r n o  e  u m a  p a t r o n a l  
fragilizados e assustados.

A Contraf/CUT e a Contec (federação traidora concorrente e 
minoritária à Contraf) podem ser acusadas de tudo, menos de serem 
surpreendentes. Como sempre fazem, as duas centrais pró-banqueiros não 
precisaram nem de 1 dia para defender a proposta patronal e governista. 
Ainda no sábado, um dia antes da votação presidencial, com Dilma 
cambaleando, a Contraf/CUT saiu fazendo festa para a proposta e 
propagando o fim da greve.

No domingo, ocorre a eleição, que coloca Aécio Neves (tão inimigo 
dos bancários quanto Dilma) no 2º turno, com uma força bem maior do que 
previram as pesquisas, e com o apoio de quase todos os que haviam feito 
campanha por Marina Silva. As pesquisas de um ou dois dias depois 
mostrariam Dilma em 2º lugar. A Contraf/CUT, é claro, não deixou barato e 
fez uma verdadeira operação desmonte da greve no Brasil inteiro!

Abriram piquetes em SP, Brasília e inúmeros outros locais, 
desmobilizaram ativistas e piqueteiros, deliberadamente esquartejaram a 
greve e fizeram questão de alardear “a volta ao trabalho” de setores que eles 
mesmo insuflaram a retornar. Não satisfeitos, chamaram explicitamente os 
fura-greves e gerentes que puderam para as assembleias de avaliação da 
proposta governista e patronal.

O resultado foi uma guerra em cada estado, opondo, de um lado, 
uma esmagadora maioria de bancários a favor da continuidade da greve e 
da rejeição da proposta, avaliando que o momento poderia arrancar muito 
mais; e, de outro lado, uma aliança entre governistas, fura-greves, gerentes 
assediadores e leões de chácara contratados para controlar as assembleias 
e encerrar a greve a qualquer custo. Este custo, em alguns estados, foi 
manobrar as votações e depdender apenas de fura-greves para encerrar o 
movimento; noutros locais, o custo foi fraudar as votações! 

Mesmo assim, em inúmeras bases, tanto da Caixa como do BB a 
greve foi mantida por mais um dia. No Banrisul, a base atropelou o sindicato 
do PT/PCdoB e manteve a greve por mais de uma semana a mais, até que o 
governo do estado, controlado pelo PT e patrão do banco, colocou a greve 
na Justiça e o sindicato também se usou de gerentes para, enfim, acabar 
com a greve. 

Um triste doloroso para todos os grevistas e trabalhadores de base 
de todos os bancos, que mostrou que a força da categoria segue enorme, 
mas que a traição dos sindicalistas governistas também se aprofunda 
anualmente e que seu poder deve ser derrubado com uma alternativa séria 
de oposição!

A traição!

A categoria bancária já mostrou sua 
força nos últimos anos. Foi exemplo para os 
trabalhadores de todo o país, com suas greves 
muito fortes, sua resistência e até mesmo com 
vários processos de rebelião de base contra 
as direções sindicais traidoras.

Esta combatividade, no entanto, não 
consegue ir adiante e se converter em vitórias 
efetivas dos mais de 500 mil trabalhadores 
dos bancos em função da desorganização 
desta luta e da falta de uma alternativa de 
direção para nacionalmente representar a 
massa de bancários descontentes e dispostos 
a lutar.

É neste sentido que surgiu a Frente 

Nacional de Oposição Bancária (FNOB) em 2011. E é a este serviço que ela 
se constrói há 4 anos, se preparando para 
realizar seu 9º Encontro, num exemplo de 
democracia, independência de governos, 
classismo e compromisso com a luta dos 
trabalhadores, dentro de um tipo de 
sindicalismo de base e de luta.

O grande desafio aos lutadores e ativistas do 
movimento bancário, cansados de tantas e 
repetidas traições, é construir a FNOB em todos 
os lugares do Brasil, e fortalecermos uma 
alternativa em oposição a tudo de podre que a 
Contraf/CUT e a Contec representam. 
Enquanto houver luta, os bancários terão este 
desafio. E esta esperança! 

Fortalecer e Frente Nacional de Oposição Bancária

Greve no Banrisul demonstrou disposição de luta onde bancários
 protagonizaram greve histórica que enfrentou governo Tarso (PT)

VIII encontro da FNOB ocorrida em São Paulo. 
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Estelionato eleitoral! 
Dilma aplica medidas do PSDB uma semana depois de ganhar as eleições! 

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

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

Que a presidente Dilma 
mente, seus 4 anos de governo 
não deixaram dúvidas. Mais de 
10 de seus ministérios tiveram 
escândalos de corrupção 
envolvendo inclusive seus 
próprios ministros, que sempre 
foram defendidos por Dilma até 
que alguns não agüentassem 
mais e tenham caído. Mas 
sempre a resposta era de que 
Dilma não sabia de nada. 

Pessoalmente Dilma comandou 
a fraude da compra de uma 
r e f i n a r i a  q u e b r a d a  e m  
P a s a d e n a  n o s  E U A  e  
novamente disse que nada 
sabia... Da mesma forma, cada 
dia de seu governo teve assaltos 
aos cofres da Petrobrás e obras 
superfaturadas pelo Brasil todo, 
mas, mais uma vez, Dilma, que 
aprendeu esta técnica com Lula, 
seu mentor e antecessor, que 
chefiou o mensalão, mas alegou 

nada saber, a tudo negou e a 
tudo disse desconhecer.

Mas há mentiras que não 
podem ser escondidas sob a 
desculpa da incompetência e da 
incapacidade, do que padeceria 
uma presidente se de fato fosse 
tão nula que nada soubesse do 
que se passa embaixo do seu 
nariz. Há promessas que Dilma 
mesmo fez, à luz do dia, diante 
de milhões de brasileiros, para 

poder se reeleger. E, uma a 
uma, se mostraram mentiras. A 
única verdade é esta: Dilma 
mentiu sistematicamente para 
se reeleger e praticou um 
criminoso estelionato eleitoral, 
ao enganar os eleitores e 
adulterar a realidade. Bastaram 
poucos dias de eleita e a 
máscara já caiu. “O rei está nu”, 
neste caso a rainha das 
mentiras e da enganação aos 
trabalhadores!

Um país falido e um Ministério da Fazenda na mão dos banqueiros

Dilma, como candidata, 
dizia em campanha que a 
inflação estava controlada – 
mesmo que não fosse isso o que 
todos viam nos supermercados. 
Ela também acusava o PSDB de 
querer colocar na Fazenda um 
ex-presidente do Banco Central 
(BACEN) neoliberal, Armínio 
Fraga; assim como dizia que 
Marina Silva iria deixar os 
banqueiros controlarem o 
BACEN. Ela também acusava 
os concorrentes de quererem 
subir os juros e de serem um 
risco à inflação e poder 
“quebrar” o Brasil.

Tudo o que se acusava 
no PSB de Marina Silva e no 

PSDB de Aécio era verdade, 
mas o que Dilma dizia que faria 
ao contrário foi uma enorme 
mentira, pois fez tudo e mais um 
pouco do que a “direita” faria. 
Dilma chamou para ser seu 
ministro da fazenda o presidente 
do Bradesco! Luis Carlos 
Trabuco, chefe máximo do 
Bradesco, banco que massacra 
seus clientes e funcionários, e 
que representa a burguesia 
m a i s  p a r a s i t á r i a ,  p r ó -
imperialista e exploradora, 
e x p r e s s ã o  m á x i m a  d o  
capitalismo mais selvagem que 
existe, foi chamado para ser o 
responsável pelo principal 
ministério de Dilma! Armínio 

Fraga, um empregado de 
bancos estrangeiros e fundos de 
investimento, é um pobre diabo 
perto de Trabuco! Neca Setúbal, 
uma burguesa da família que 
controla do Itaú, e que tem 
pouco mais de 2% das ações 
deste banco, que foi aliada de 
Marina Silva, é uma amadora e 
insignificante perto do manda-
chuva máximo do Bradesco! 

P a r a  a  s o r t e  d o s  
brasileiros, e azar de Dilma, que 
rastejou a seus pés, Trabuco 
não quis o cargo, por saber que 
o Brasil está praticamente 
quebrado! Mas Dilma segue 
tentando achar um ministro do 
setor financeiro, que pode ser o 

neoliberalíssimo Henrique 
Meirelles, que nunca deixou 
nada a desejar aos economistas 
tucanos; ele mesmo sendo um 
ex-deputado do PSDB! Dilma 
mostra, assim, que ela e o PT 
são tucanos! Não passam de 
neoliberais de penas vermelhas!
Outra mentira deslavada de 
Dilma foi sobre os juros e sobre o 
Banco Central, que disse que 
ela controlava e que não estaria 
a serviço dos bancos em seu 
governo. Dias após a eleição, o 
seu Banco Central subiu a taxa 
de juros mais uma vez, deixando 
ao Brasil o posto de maiores 
juros do mundo! O que assustou 
e surpreendendo até mesmo ao 
“mercado”.

Mesmo subindo os juros, 
receita tucana para conter a 
inflação por meio do arrocho 
contra o bolso dos mais pobres, 
Dilma está fracassando na 
tarefa de conter os preços! O 
preço da gasolina subiu 3% nas 
refinarias e mais de 4% nos 

postos, e o do diesel bateu 
reajuste de 8% nos postos. Da 
mesma forma, as tarifas de 
energia elétrica no Rio subiram 
20%. Em SP, subirão mais de 
20%! E vão subir neste patamar 
no Brasil todo nas próximas 
semanas!

No acumulado de 12 
meses, o IPCA, principal 
indicador que mede a inflação 
no Brasil, registra 6,59% de 
inflação, o que é um dos maiores 
índices da América Latina, e 
supera não apenas a meta de 
inflação de 4,5%, como o teto 

possível deste mesma meta, de 
6,5%. O Brasi l  v ive um 
fenômeno desesperador, de 
crescimento zero da economia, 
que está em recessão, e, 
mesmo assim, de preços que 
não param de subir. Esta 
situação continuou e se agravou 
depois da reeleição de Dilma.

Inflação dispara e Dilma sobe os juros!

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

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

Diante do caos da 
economia, Dilma propôs o que 
melhor sabe fazer: mentir sobre 
as contas e fraudar seus 
resultados. Utilizando um nome 
mais pomposo, o governo 
propôs “mudar os critérios” da 
conta do superávit, em mais 
uma de suas “contabilidades 
criativas”, que nada mais são 
que maquiagens e manobras 

para fingir que o morto ainda 
está vivo e com saúde!

Dilma quer excluir do 
cálculo de superávit primário os 
gastos com o Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) e com desonerações 
tributárias. Hoje, o governo já 
pode “descontar” do que precisa 
economizar até o valor de R$ 67 
bilhões com estes gastos. Com 

a nova proposta de Dilma, não 
haverá mais limite nenhum, 
sendo que já se gastaram R$ 
127 bilhões com estas despesas 
até setembro! No fim das contas, 
o superávit primário, que era de 
3,1% e foi rebaixado para 1,9% 
agora pode nem mais existir. 

Estas medidas viriam 
com o corte sumário de tudo o 
que tenha sido “deixado para 

t r á s ”  e m  t e r m o s  d e  
investimentos e obras, os 
chamados “Restos a Pagar”. 
Significa cortar de uma só vez 
bilhões previstos em estradas, 
escolas, hospitais, pesquisa 
científica, moradia, segurança, 
etc., e também deixar que a 
dívida exploda sem limite mais 
nenhum!

Fraude contábil para tentar maquiar a realidade

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

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

A dívida pública brasileira 
já chega em R$ 3 trilhões e 500 
bilhões, aproximadamente! 
Quase R$ 2,5 trilhões apenas do 
governo federal! E nunca para 
de subir. Sem crescimento do 
PIB, a dívida líquida (incluindo o 
que o país teria a receber) já 

está em torno de 40% do PIB! E 
a dívida bruta ultrapassa os 60% 
do PIB! Um trabalhador sabe o 
que representaria em sua vida 
se devesse um valor destes, e 
s e  a  d í v i d a  s e g u i s s e  
aumentando sem parar...

O que o país paga de 

juros aos bancos e instituições 
financeiras por ano por conta 
desta dívida equivale a 10 vezes 
o orçamento do Bolsa Família e 
é mais do que os orçamentos da 
saúde e educação somados! A 
dívida já é impagável e deveria 
não ser paga mesmo, com o 
dinheiro público sendo investido 

para atender as necessidades 
dos trabalhadores. Mas Dilma 
não faz nada disso: ela 
reconhece a dívida, a aumenta 
mais ainda, e não paga os juros 
“apenas” porque o país está 
quebrado, mas a conta segue 
s e n d o  r e c o n h e c i d a  e  
aumentando sem parar!

A maior dívida da História

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

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

A crise mundial reduziu o 
crescimento no mundo todo, e 
com esta redução, caíram os 
preços das commodities (ferro, 
soja, açúcar, carne, etc., como 
são chamados os produtos 
p r i m á r i o s  c o m  c o t a ç ã o  
internacional). A China está 
c o m p r a n d o  m e n o s ,  p o r  
exemplo. Diante disso, o Brasil, 
até o início de novembro, a 
balança comercial brasileira 
( e x p o r t a ç õ e s  m e n o s  
importações) estava negativa 
em R$ 2,61 bilhões! 

Estes e outros péssimos 
dados sobre o Brasil mostram 

que o que está ruim, ainda vai 
piorar! Para voltar a vender os 
produtos brasileiros, o governo 
vai arrochar ainda mais os 
salários e retirar mais direitos! 
E s t e  p r o c e s s o  j á  v e m  
ocorrendo. O número de 
miseráveis no Brasil subiu de 
10,08 milhões para 10,45 
milhões entre 2012 e 2013, a 
primeira vez que isso ocorre em 
10 anos! Outra falsa promessa 
de Dilma, que manipula dados 
para dizer que alguém que 
ganhe R$ 300 é da classe 
média, e, mesmo fraudando a 
verdade, tem que engolir que os 

miseráveis crescem, conforme o 
próprio IPEA, órgão do governo!
Quanto ao emprego, 38,9% das 
pessoas com idade para 
trabalhar estão fora do mercado 
de trabalho! No Nordeste, o 
percentual é o pior do país - 
43,1% das pessoas em idade 
para trabalhar não procuram 
emprego! Esta situação não 
ocorre porque as pessoas são 
vagabundas e gostam de viver 
com R$ 100 do Bolsa Família, 
como dizem os reacionários. 
Mas é um fato! 

A explicação verdadeira 
para os dados de desemprego 

baixo no Brasil é porque há 
milhões que desistiram até de 
procurar emprego, mas não por 
acomodação,  e  s im por  
“desalento”, um termo técnico 
que significa ter desistido de 
e n c o n t r a r  e m p r e g o .  É  
justamente porque as pessoas 
tentam, tentam e desistem de 
procurar o emprego; e vão viver 
de bicos e do que podem. Os 
dados do Mistério do Trabalho 
provam que 2014 gerou menos 
da metade dos empregos de 
2013, que já tinham sido muito 
poucos. Foram os piores meses 
de maio, julho e setembro de 
todos os tempos!

A miséria aumenta! O desemprego baixo só existe no papel!

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

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

Os números das contas 
públicas são os piores da 
História! Não dos 4 anos do 
governo Dilma, dos 12 anos de 
PT. Não. São os piores de todos 
os tempos! O setor público 
registrou um déficit primário de 
R$ 25,5 bilhões apenas em 
setembro, o pior resultado para 
todos os meses desde que a 
autoridade monetária iniciou a 
série histórica. O governo 
central, os governos regionais e 
as empresas estatais tiveram 
déficits primários de R$ 21 

bilhões, R$ 3,1 bilhões e R$ 1,4 
bilhões respectivamente!

No ano, o resultado 
primário acumula déficit de R$ 
15,3 bilhões, também o pior 
resultado de janeiro a setembro 
de toda a História. No mesmo 
período do ano passado, houve 
superávit de R$ 45 bilhões. E, 
mesmo assim, a dívida cresceu 
do ano passado para este. Isto 
porque a conta é a seguinte: 
todo ano, a dívida pública 
imensa que o Brasil tem, e que 
só cresceu nos governos Lula e 

Dilma, cobra centenas de 
bilhões de reais apenas em 
juros! Se o país pagar R$ 900 
bilhões em juros, mas os juros 
forem de R$ 1 trilhão, a dívida, 
ainda assim, cresceria R$ 100 
bilhões, que é a parte dos juros 
não paga. E é o que vem 
acontecendo!

Lula e Dilma, como antes 
FHC fazia, estão destruindo o 
Brasil com tantos juros que 
pagam,  mas nunca é  o  
suficiente, e a dívida segue 

aumentando! Mas em 2014, 
algo pior vai ocorrer. Nem o que 
normalmente se paga em juros 
vai ser pago. Na verdade, até 
agora, NADA de juros foi pago e 
a i n d a  h o u v e  m a i s  u m  
endividamento de R$ 15,3 
bilhões, que é o que significa ter 
havido déficit primário (antes 
mesmo de se pagar os juros). 
Ou seja, a dívida, que já cresce 
todos os anos como uma bola de 
neve ,  va i  s imp lesmen te  
explodir!

Contas com déficit primário: piores resultados de todos os tempos 

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

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

Dilma candidata também 
disse: “Com relação aos dados 
s o b r e  d e s m a t a m e n t o ,  
divulgaremos os mesmos em 
novembro e antecipo que houve 
uma queda”. Só se for “queda” 
d e  á r v o r e s ,  p o i s  f o r a m  
devastados 1.626 km² de 
florestas; e o desmatamento na 
Amazônia disparou 122% em 

agosto e setembro!
O  m e s m o  s a l d o  

escabroso ocorre com a reforma 
agrária, que Dilma fez menos 
que Sarney, Collor e FHC, e 
sobre a questão indígena, tendo 
sido o governo campeão de 
mortes de índios! Assim como 
não concedeu nenhum território 
a o s  i n d í g e n a s  e  a o s  

quilombolas. 
Por todos os aspectos 

que se olhe, a realidade do país 
é desastrosa, e Dilma, eu 
governou o país nos últimos 4 
anos, é a maior culpada! Para 
ganhar a eleição, Dilma precisou 
mentir ainda mais do que fez 
nestes 4 anos! Mas a realidade 
está vindo à tona! A partir de 

a g o r a ,  a  t a r e f a  d o s  
trabalhadores, tanto dos que 
votaram contra Dilma, quanto 
dos que votaram nela, é lutar 
contra este governo e seus 
ataques. Não há mentira que 
sempre dure nem mal que não 
se acabe. Mas para isto, mais do 
que nunca, é preciso lutar!

Desmatamento recorde
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A falta de informações mais confiáveis é um grande problema 
histórico quando se trata de analisar a Primeira Guerra Mundial, pois os 
números são bastante discrepantes, em razão da dificuldade de verificação 
das fontes, da propaganda oficial exagerando ou minimizando feitos, etc. A 
historiografia majoritária, em razão disso, utiliza os dados mais usados, ou 
procura um meio-termo entre as informações. De qualquer modo, a 
chamada "Grande Guerra" foi um conflito de dimensões inéditas até aquele 
momento e que mudou o mundo para sempre, dividindo-o em antes e 
depois.

Entre outras coisas, a Grande Guerra apresentou ao mundo 
máquinas de matar em série que imitavam as recentes introduções de linhas 
de série na indústria, incluindo  a têxtil, a siderúrgica, a automotiva, etc. No 
campo de batalha, surgiram metralhadoras, aviões, tanques e submarinos, 
num frenesi de corrida armamentista entre os países beligerantes, que, 
entre 1914 e 1918, tentavam sempre imitar e superar a arma mortífera do 
inimigo. Pior ainda que as armas de fogo, eram os gases tóxicos, que se 
tornaram o terror dos soldados. Cegos ou asfixiados, milhares morreram 
sob um sofrimento cruel, numa escalada de armas químicas cada vez mais 
letais, que, após a guerra, foi despejada na indústria química, farmacêutica, 
agrícola, etc. 

Em termos de países envolvidos, mais de 70 nações hoje existentes 
participaram da guerra. Embora, na época, vários dos páises atuais não 
fossem independentes. Havia seis potências coloniais: Grã-Bretanha, 
França, Rússia, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. 
Cada uma destas potências abrigava o que hoje são 5, 10, 15 países, o que, 
de qualquer forma, mobilizou toda a Europa e as partes mais importantes 
economicamente da África e da Ásia. Além das 6 grandes potências, outros 
países entraram na guerra ainda em 1914, e outros tantos ingressaram no 
conflito nos anos seguintes, como a Itália (1915) e os Estados Unidos 
(1917). Ao todo, uma população de 800 milhões de pessoas, metade do total 
da época, residia em países em guerra, um recorde histórico, que dá uma 
ideia da gravidade desta guerra. 

Os dois grandes blocos em luta eram a tríplice entente, formada por 
Rússia, França e Grã-Bretanha; e a Tríplice Aliança, formada por Áustria-
Hungria, Alemanha e Itália, que, no entanto, rompeu com este grupo, ficou 
neutra um tempo e, um ano depois de iniciada a Guerra, mudou de lado e 
aderiu à Entente, que também recebeu o apoio dos Estados Unidos, no meio 
da guerra; e de Portugal, Japão e Brasil, quando a guerra já estava 
acabando. O Brasil entrou na guerra em outubro de 1918, num ato teatral e 
completamente inútil e oportunista. Mais ao sul, a Liga Balcânica (Sérvia, 
Montenegro, Grécia e Bulgária) estava junto com a Entente contra o Império 
Otomano, que lutava junto com Alemanha e Áustria-Hungria. 

Ao todo, houve 70 milhões de soldados lutando, outro recorde, ainda 

mais em termos proporcionais à população da época. E, ao todo, houve 10 
milhões de mortos e 20 milhões de feridos! As emblemáticas batalhas de 
Verdun e do Somme, travadas em 1916 na França, provocaram, 
respectivamente, 770.000 e 1,2 milhão de baixas (mortos, feridos e 
desaparecidos), dos dois lados. Algo nunca antes visto e nunca mais 
repetido, nem mesmo na 2a guerra mundial! O gás venenoso, usado pela 
primeira vez em 1915, deixou 20.000 mortos e marcou profundamente a 
memória do conflito. 

Milhões de civis também foram mortos, entre eles 1 milhão de 
armênios massacrados pelo Império Otomano, ainda que esta cifra seja 
questionada. Mas o massacre de civis não foi exclusividade de um lado. Em 
todos os lugares, mulheres, idosos e crianças morriam aos milhares. Além 
da guerra, o êxodo, a fome, e processos de guerra civil ou luta política 
interna, como o que ocorreu na Rússia, além de conflitos regionais do pós-
guerra; tudo pode ter deixado entre 5 e 10 milhões de mortos a mais. Sob um 
território devastado e com uma população adoecida, a chamada “gripe 
espanhola” deixou pelo menos 20 milhões de mortos apenas na Europa! A 
gripe espanhola virou um problema mundial, mil vezes mais danosa que o 
Ebola, e chegou a matar o presidente do Brasil, Rodrigues Alves. 

Quem não morreu ou ficou inválido na guerra também sofreu num 
patamar incomparável com qualquer outra guerra até então. Houve 6 
milhões de prisioneiros, 10 milhões de refugiados somente na Europa (a 
maioria russos, sérvios, franceses, alemães e armênios) e pelo menos 20 
milhões de civis vivendo sob a ocupação de alemães, austro-húngaros ou 
búlgaros em 1915, principalmente na Bélgica, França, Polônia e Sérvia. 3 
milhões de mulheres sobreviveram mas ficaram viúvas e surgiram 6 milhões 
de órfãos. Em termos de custos materiais, calcula-se que tenham sido 
gastos 180 bilhões de dólares! Essa é a estimativa dos gastos totais da 
guerra, levando em conta os sete principais beligerantes (Grã-Bretanha, 
França, Estados Unidos, Rússia, Itália, Alemanha e Áustria-Hungria). 

Esse montante representou entre três e quatro vezes o conjunto do 
PIB dos países europeus, que terminaram o conflito devastados. Tal 
número, por mais que pareça menos dramático que o custo em vidas e 
sofrimento, representou uma enorme destruição de forças produtivas, 
nunca antes vista no mundo, e que pôde, depois do capitalismo ter esgotado 
seu crescimento, permitir uma nova onda de crescimento e 
desenvolvimento capitalista, agora sob um novo centro: os Estados Unidos 
da América, país em que não foram travadas batalhas, mas que lucrou como 
nunca vendendo armas e todo o tipo de bens durante e depois da Grande 
Guerra, quando as potências europeias, dos dois lados, estavam 
destruídas. O mundo nunca mais foi o mesmo. Dezenas de novos países 
surgiram, fronteiras se moveram, ressentimentos nacionais e disputas 
interburguesas se acirraram. A 2a Guerra Mundial começou a nascer aí 
mesmo, ao fim da 1a Grande Guerra.

O estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque Franz 
Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, e de sua esposa Sophie, 
cometidos em Sarajevo (hoje Bósnia), em 1914, por um servo-bósnio de 19 
anos de idade chamado Gavrilo Princip, movido pelo desejo de libertação 
nacional, já que, até então, a Bósnia e boa parte do que depois viraria a 
antiga Iugoslávia junto com a Sérvia fazia parte do Império austro-húngaro. 
Um mês após o assassinato, os austríacos atacaram a Sérvia; que viu a 
Rússia entrar na guerra ao seu lado para defendê-la; no que foi seguida pela 
Alemanha contra a Rússia e Sérvia, junto com a Áustria-Hungria; com a 
Europa e o mundo todo ficando em dois lados opostos.

Toda esta história, entretanto, foi apenas, como escrevemos, o 
“estopim”, a fagulha que fez explodir a guerra. A verdadeira expicação para 
um conflito destes é bem mais profunda, e tem a ver com o momento pelo 
qual passava o capitalismo. No início do século 20, o capitalismo já tinha se 
expandido para todos os lugares do mundo em condições de, naquele 
momento, gerar mais produção e de servir como mercado consumidor dos 
produtos imperialistas. A América já estava completamente saqueada e a 
maioria dos países, agora independentes, já estavam saturados de 
produtos europeus. A Oceania idem. Na África, o colonialismo europeu 
ainda estava no auge, com o continente fatiado entre as potências 
europeias. Na Ásia, também estava quase tudo nas mãoes de uma ou outra 
potência. 

Não havia mais para onde crescer. As forçar produtivas estavam no 
seu limite máximo e a única possibilidade de uma potência imperialista 
crescer era destruindo outra potência rival, aniquilando parte das forças 
produtivas e se apossando delas e de sua reconstrução.  A morte do 
arquiduque foi apenas um pretexto. Se não fosse isso, a Grande Guerra se 
desencadearia por qualquer outra razão.

A saturação do crescimento das forças produtivas e o do próprio 

capitalismo, por tabela, criou um novo sistema dentro do capitalismo, sua 
fase superior, o imperialismo. Esta nova época do modo de produção 
capitalista, que prossegue até hoje, é marcada pela superconcentração do 
capital, pela supremacia do capital financeiro (misto do capital industrial e do 
bancário), das fusões e dos monopólios, com cda vez menos e mais 
trilionários burgueses dominando tudo e mais e mais explorados 
trabalhadores não tendo nada a perder.

As contradições do capitalismo vão ao grau máximo, parte da 
própria burguesia é expropriada e jogada na ruína por burgueses mais 
fortes, a pequena burguesia se proletariza 
e os proletários se massificam, urbanizam 
e homogeinizam. Deixa de haver margem 
para concessões duradouras ou gerais, 
sejam elas sociais, democráticas ou 
econômicas aos trabalhadores. Surge o 
que Lênin definiu como a época de crises, 
guerras e revoluções. Definiu em 1917, 
ano da Revolução Russa, em pleno 
andamento deste processo, através de 
seu livro “O imperialismo, fase superior do 
capital ismo”. Mas suas anál ises 
decorriam das previsões feitas ainda n'O 
capital, de Marx, escrito em 1867, 50 anos 
antes. Nada mais premonitório. Nada 
mais previsível. O marxismo, outra vez, 
mostrava-se, entre outras coisas, a arte 
de prever cientificamente o futuro!

Como efeitos transformadores profundos no mundo todo, a 1a 
Guerra Mundial foi especialmente decisiva na Rússia. Completamemte 
destroçada pelos esforços de guerra, conduzida ao limite do 
desabastecimento e de milhões de mortos, a Rússia czarista passou a 
sofrer a maior oposição interna de seu próprio povo. O czar Nicolou II, da 
odiada família Romanov, passou 3 anos massacrando o povo russo, 
exaurindo o país e levando a Rússia ao abismo e ao esgotamento.

Em fevereiro de 1917, o czar foi derrubado por uma poderosa 
revolução, que colocou os soviets (conselhos populares) no poder, e passou 
a existir um govrno inicialmente de indivíduos ainda ligados à monarquia do 
antigo regime, depois vindo um governo coligado de burgueses liberais e de 
operários reformistas (os mencheviques) e, finalmente, chefiado pelos 
mencheviques.

Governo a governo que era assumia depois do anterior ser 
derrubado pelas massas, a promessa de colocar fim à guerra era 
descumprida, o que gerava o ódio na massa. A fome seguia crescendo e as 
condições de vida eram cada vez piores. Com a palavra-de-ordem de “pão, 
paz e terra”, os bolcheviques, operários revolucionários, conseguem 
conquistar a maioria dos sovietes de operários, o apoio massivo dos 
soldados e a confiança dos camponese, e dirigem a tomada do poder em 
outubro de 1917. 

1 dia após a revolução, promulgam o decreto da terra; logo já se 
jogam a garantir o “pão” com a expropriação de setores e bens da burguesia 
e atendimento das demandas populares; e, em pouco mais de 4 meses, em 

3 de março de 1918, assinam a paz através do acordo de Brest-Litovsk. 
Este acordo de paz foi a parte mais dura das primeiras medidas da 

jovem democracia operária bolchevique. A Rússia, cujo território já tinha 
sido invadido pela Alemanha, foi obrigada a assinar um acordo bastante 
ruim. Ela perdeu grande parte de seus territórios ocidentais para a 
Alemanha, incluindo a Polônia, os países bálticos (hoje Letônia, Lituânia e 
Estônia) e a Finlândia, numa das pioras perdas. No fim das contas, o 
território de mais de 30% de sua população teve que ser entregue, em razão 
do colapso em que estava o país. Um “passo atrás” necessários dos 
bolcheviques,  que 
g r a ç a s  a  e s t a  
compreensão e ao 
c u m p r i m e n t o  d a  
palavra dada aos 
operários, soldados e 
c a m p o n e s e s  
solidificram seu apoio 
contra a posterior 
invasão de 17 nações à 
R ú s s i a ,  e  
conquistaram a vitória 
n a  G u e r r a  C i v i l ,  
consolidando o 1o 
Estado Operário da 
História.

A Revolução Russa e o Tratado de Brest-Litovsk

Do tratado de Brest-Litovsk, assinado antes do fim da guerra, ao de 
Lausanne (julho de 1923) com a Turquia, as potências beligerantes 
firmaram entre si pelo menos 16 tratados de paz. Dentre eles: 
- Versalhes (28 de junho de 1919): O tratado encerra a guerra entre a 
Alemanha e a Entente. A Alemanha, sem voz ou voto, é apontada como 
única responsável pelo conflito. Dividido em dois pelo corredor de Danzig, 
que deixa isolada a Prússia Oriental, o Império Alemão desmorona ao 
perder 15% de seu território (incluindo a Alsácia-Lorena, recuperada pela 
França, que a havia perdido em 1870) e 10% de sua população. Também 
perde todas as suas colônias, além de ser obrigada a pagar pesadas 
"reparações" econômicas, principalmente para a França. Humilhada, a 
Alemanha vai assistir seu regime (República de Weimar) ser 
completamente desmoralizado e quase sucumbir a 3 processos 
revolucionários comunistas, em 1919, 1921 1 1923. As derrotas em 
sequência da revolução socialista mundial, na Alemanha e na Europa, vão 
ensejar a semente do stalinismo da Rússia, em crise sem o avanço da 
revolução para além de suas fronteiras, e o nazi-fascismo na Alemanhã e 
Itália, principalmente, seguidas de Espanha, Portugal e alguns outros 
países. 
- Saint-Germain-en-Laye (10 de setembro de 1919): entre a Entente e a 
Áustria. Desmembrou o Império dos Habsburgo, construído ao longo de 700 
anos, transformando-o em um punhado de Estados novos, ou parcialmente 
novos, hipocritamente alegando o "direito à autodeterminação", justíssimo, 

mas nunca respeitado por nenhum dos países em guerra. A 
Tchecoslováquia incorpora parte dos alemães da Boêmia e dos húngaros na 
Eslováquia. A Romênia cresce com a Transilvânia e a Bessarábia. A 
Iugoslávia reúne os eslavos do sul. A Polônia recebe a antiga Galícia 
austríaca e os territórios tirados da Alemanha. Do velho império restam 
apenas uma pequena Áustria (83.000 km2 e 6,5 milhões de habitantes), em 
sua parcela de língua alemã, e uma pequena Hungria (92.000 km2 e 8 
milhões de habitantes). 
- Tratado de Neuilly (27 de novembro de 1919): entre a Entente e seus 
Aliados e a Bulgária, retirou regiões inteiras no oeste deste país, que 
passam para o novo Estado iugoslavo; no nordeste, para a Romênia; e no 
sul, para a Grécia, que recebe a maior parte da Trácia Ocidental. 
- Tratado de Trianon (4 de junho de 1920): retira da Hungria, separada da 
Áustria desde 31 de outubro de 1918, dois terços de seu território, e três 
milhões de húngaros ficam em terra estrangeira - a maioria na Romênia. 
- Tratados de Sèvres (10 de agosto de 1920) e de Lausanne (24 de julho de 
1923): Sèvres desmantela o Império Otomano, mas é rejeitado pelos 
nacionalistas turcos liderados pelo general Mustafa Kemal Atatürk, que 
continua combatendo armênios, gregos e franceses. Graças às vitórias 
militares turcas, se impõe um novo tratado, em Lausanne, e a Turquia, agora 
uma república, fica com a Anatólia e com os Estreitos, mas perde todas suas 
posses árabes. Palestina e Mesopotâmia ficam sob mandato da Inglaterra, 
enquanto Síria e Líbano vão para a França.

1ª Guerra Mundial marca transição do capitalismo para 
sua fase imperialista

O fim da guerra e as sementes para a 
revolução e a contrarrevolução mundial 

Ao contrário da 2a Guerra Mundial, que opôs 2 campos burgueses 
imperialistas em situação distinta, pois um deles expressava um regime de 
terror permanenente contra o movimento de massas, o nazi-fascismo, que 
representou o auge da política de agressão aos direitos dos trabalhadores, 
genocídio de minorias étnicas e degeneração capitalista; a 1a Guerra mundial 
opôs imperialismo igualmente nocivos aos trabalhadores, de natureza 
eminentemente idênticas.

Neste sentido, a política revolucionária e socialista, neste período da 1a 
Guerra, era a do “derrotismo revolucionário”, que consiste em se recusar a ir à 
guerra, a atacar seus próprios oficiais e a conspirar pelo fim da guerra, que em 
nenhum momento pôde servir aos trabalhadores. O auge da vitória desta 
política foi a tomada do poder na Rússia pelos bolcheviques, que prometeream 
e cumpriram retirar o país da guerra, chamando todos os trabalhadores dos 
países em guerra a se juntarem numa luta contra todos seus governos e 
converter a guerra interimperialista em guerra de classes operparia contra a 
burguesia.

Mas esta política teve ecos nos campos de batalha de diversos 
expercitos, sendo um fato marcante e espetacular até hoje a confraternização 

que houve entre soldados “inimigos” em mais de um campo de batalha, ao se 
reunirem para confraternizar mutuamente, esquecendo “as ordens” de guerra 
de seus chefes.

Por outro lado, a Grande Guerra também serviu para fazer cair a 
máscara dos socialistas reformistas. Estes oportunistas, maioria dentro da 2a 
Internacional Socialista, apoiaram, um a um, os esforços e campanhas 
militares de seus governos burgueses, inclusive votando a favor de recursos 
financeiros (créditos de guerra) para este fim. Esta traição, que converteu estes 
social-decocratas em social-patriotas e renegados do marxismo para todo o 
sempre, fez a 2a Internacional deixar de servir a alguma coisa e passar ao 
campo da contrarrevolução. O internacionalismo dos bolcheviques russos e de 
internacionalista alemães, que viriam a formar a Liga Espartaquista, junto do 
exemplo minoritário de outros marxistas pelo mundo criou as bases para, após 
a tomada do poder na Rússia em 1917, 2 anos depois, em 1919, construir a 3a 
Internacional Socialista, livre do oportunismo nacionalista e do reformismo, 
agora verdadeiramente comunista.

A Grande Guerra, depois chamada de 1a Guerra Mundial, já era 
prevista. Mas não deixou de ser um dos maiores acontecimentos de todos os 
tempos! 

Uma guerra interburguesa. Derrotismo revolucionário, 
paz e revolução socialista

Delegação bolchevique em Brest-Litovsk. Sentados, 
desde a esquerda: Lev V. Kamenev, Adolff.A.Ioffe, 
Anastasia A.Bitzenko. De pé: V. V. Lipskiy, P. Stucka, 
Lev D. Trotsky, Lev M.Karakhan

Lenin «varrendo» os imperialistas. 
Revolucionário analisa o capitalismo em uma de suas mais importantes 

obras«Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo».


