
Uma Publicação  do MRS -  Movimento Revolucionário Socialista

Edição número 64 - Ano 5 - A serviço dos Trabalhadores e da Revolução Socialista 

R$2,00

3página 3

A eleição do não-voto! 
Nulos, brancos e 
abstenções batem 
recorde.
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A esquerda eleitoral 
sai profundamente 
derrotada das eleições

A direita já está no 
poder e atende pelo 
nome de PT! 

página 4 e 5. 

Dilma se reelege presidente, 

numa eleição fria, despolitizada e 
dominada pelos marqueteiros
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A esquerda eleitoral sai profundamente derrotada das eleições
Os 4 partidos que representaram a esquerda nas eleições - PSOL, PSTU, 

PCB e PCO - saíram profundamente derrotados das eleições. Para o legislativo, os 
resultados são categóricos. No somatório de 26 estados mais o Distrito Federal, estes 
4 partidos só elegeram 12 deputados estaduais ou distritais, de um total de 1057. Isso 
representa 1,13% dos eleitos. Para a Câmara de Deputados, foram 5 deputados 
federais eleitos de um total de 513, ou 0,97%. Para o Senado, não foi eleito um 
senador sequer dos 27 em disputa. 0%! 

Mas não apenas os eleitos foram raríssimos, como todos se resumiram 
unicamente ao PSOL. PSTU, PCB e PCB não elegeram um congressista ou deputado 

estadual sequer, como, aliás, nunca o fizeram em toda sua história (PSTU e PCO) ou 
desde sua refundação (caso do PCB, refundado nos anos 90 por alguns militantes, 
depois de desaparecer para virar o PPS).

Para a disputa presidencial, os 4 candidatos a presidente destes partidos, 
que saíram divididos e apoiados apenas por seus própios partidos, sem nenhum 
setor de massas junto ou qualquer expressão superior de uma unidade de esquerda, 
registraram apenas 1.763.564 de um total de 142.822.046 de eleitores aptos a votar. 
Isso não passa de 1,23% de todos os eleitores! Uma tragédia eleitoral, sem dúvida.

PSOL, um novo PT, mas sem votos...
O único partido da esquerda que elegeu parlamentares tem muito pouco ou 

nada a comemorar. Em primeiro lugar, por conta do programa rebaixado e capitalista 
que apresentou nas eleições. Enquanto o PT levou vários anos após ser fundado em 
1980 para trair a classe trabalhadora e se aliar à burguesia, o PSOL, na 2a eleição que 
disputou (as municipais de 2008) já recebeu dinheiro de multinacionais e se aliou à 
direita (PV). De lá para cá, já rejeitou a defesa do direito ao aborto (2006), esteve junto 
com o PT, PCdoB, PMDB, PSDB e DEM! Nestas eleições, não foi diferente.

O candidato a presidente escolhido pelos militantes do PSOL foi o senador 
Randolfe Rodrigues, que já se aliou ao PTB e DEM em seu estado, o Amapá, e que 
desistiu da candidatura após vencer Luciana Genro internamente mas perceber a 
barca furada que era a candidatura. No meio da eleição, Randolfe deixou clçara sua 
simpatia e voto para a candidata da burguesia Marina Silva! Com Luciano Genro 
sendo a candidata que sobrou, o PSOL fez, mais uma vez, uma campanha de mero 
apêndice e de linha auxiliar do PT. Luciana fazia, nos debates, o que Dilma era 
incapaz de fazer, e se resumia a denunciar o PSDB, com críticas secundárias ao PT. 
O programa de governo do PSOL foi explicitamente apresentado como "não sendo 
socialista", recebendo a alcunha de "transicional", o que foi uma maneira 
envergonhada de dizer que era um programa capitalista, com algumas reformas. Que 
o PSOL é reformista, não há dúvidas desde sua fundação em 2004, e suas 5 eleições 
já provaram isso repetidamente. Mas o partido nunca havia se esforçado tantio em 
deixar isso evidente, escancarado e assumido em público. Conseguiram! O PSOL foi 
um bem comportado candidato do regime, defensor do capitalismo, capacho do PT e 
aliado regional, mais uma vez, da direita mais execrável, como o PSDB em Alagoas. 
Não defendeu as greves em nenhum momento, esquecendo as centenas de 
paralisações existentes em 2014. Não levantou as bandeiras de estatização do 
sistema financeiro, não-pagamento da dívida pública, reestatização das empresas 

privatizadas; nada! 
Mas nem isso garantiu votos ao PSOL. O partido elegeu 5 deputados 

estaduais no Rio e 3 federais no mesmo estado. Com 2 puxadores de voto a federal 
(Chico Alencar e Jean Willys), o policial militar Cabo Daciolo foi eleito na carona. Da 
mesma forma, Marcelo Freixo empilhou votos para estadual e elegeu outros 4 
deputados em suas costas. Mas, afora o Rio, onde 3 puxadores de voto elegeram 
outros 5 e se formou uma boa bancada, o PSOL foi massacrado no país todo. O 
partido esperava eleger deputados federais em Sp, PA, RS, RN, AL, MG e muitos 
outros estados. Mal conseguiu reeleger Ivan Valente em SP e eleger Edmilson 
Rodrigues no PA, que já era deputado estadual. Netes dois estados, o PSOL 
esperava eleger uma bancada federal, mas fracassou neste objetivo. Tampouco 
elegeu em todos os demais estados. Para estadual, o PSOL também sofreu derrotas 
expressivas em quase todos os estados, naufragando o sonho de inúmeros figuras 
públicas, que tiveram votações sofríveis de cima a baixo. Com exceção do Rio, os 
demais estados viram seus principais nomes não conseguirem se eleger e ainda 
fazer péssimas votações.

     Para presidente, Luciana Genro recebeu 1.612.186, o que representou 
1,12% do eleitorado, mais que o obtido por Plínio de Arruda Sampaio em 2010, mas 
menos de 1/4 do que Heloísa helena recebeu há 8 anos. Luciana ganhou o voto de 
um eleitor a cada 88,58 pessoas aptas a votar! Nos estados, com poucas exceções, 
o PSOL ficou neste patamar de 1% ou 2%. Depois de 10 anos do nascimento do 
PSOL, é uma grande decepção e mostra o quanto este partido, que nasceu como o 
PT já dos anos 90 (e não dos anos 80, das greves e do classismo), já faz o que o PT 
levou 20 anos para fazer, mas sem eleger quase ninguém. O PSOL, outra vez, 
mostrou que é um PT pequeno, sem votos.

PSTU: mais eleitoreiro, com os mesmos poucos votos.

O PSTU apostou pesado para eleger seus primeiros deputados em 20 anos 
de existência, mas não foi desta vez. Mesmo coligado ao PSOL na maioria dos 
estados, com o objetivo claro de tentar eleger algum deputado no rastro deste partido, 
a votação frustrante do PSOL em SP, PA, RN, RS, etc., impediu que o PSTU 
conseguisse eleger alguém por tabela. Mas se não elegeu ninguém, a coligação com 
o PSOL lhe rendeu alguma coisa: as manchas na bandeira, que saiu enlameada mais 
uma vez, ao ter se beneficiado do dinheiro da burguesia (supermercados Zaffari) no 
RS, onde estava coligado ao PSOL. 

O PSTU, programaticamente, manteve uma candidatura menos eleitoreira 
que a do PSOL, mas muito mais eleitoreira do que até a alguns anos, sendo que, até 
2004, as candidaturas do PSTU eram classistas e de esquerda de verdade. Neste 
ano, longe disso, os candidatos do PSTU apareciam bem maquiados na TV, com falas 
montadas para agradar o senso comum eleitoral, num viés puramente economicista e 
salarial, sem quase nada do programa socialista e no estilo "se eu ganhar...". Não 
houve uma denúncia concreta da farsa das eleições, e o PSTU, apesar de defender 
temas importantes, como a esquerda sempre fez, colocou esta pauta dentro da ótica 
do capitalismo, ao não se enfrentar com a própria lógica eleitoral e a impossibilidade 
de se mudar algo por meio desta votação de cartas marcadas. No fim, o PSTU foi a ala 
esquerda de um processo em que todos disputavam cargos, sem apresentar uma 
alternativa da ação direta aos milhões que saíram às ruas.

Em termos eleitorais, com algumas exceções regionais, de poucos 
candidatos isolados, que obtiveram uma votação razoável, melhor do que os 

resultados pouco expressivos habituais, o PSTU foi sumariamente igorado pela 
massa, pela vanguarda e até mesmo pelos setores mais próximos de sua política, 
como nas cidades e nas categorias em que dirije sindicatos.  Zé Maria fez  míseros 
91.209 votos a presidente, o que significa 0,06% do eleitorado. Houve 1 eleitor do 
partido para cada 1.565 eleitores!  Na imensa maioria dos estados, o PSTU ficou por 
aí mesmo, faltando muito para ter meio porcento dos votos! Nem votos, nem novos 
militantes, nem crescimento político ou do espaço do partido: este é o saldo da 
eleição para o partido que dirige a Conlutas.

PCB abandona não-pagamento da dívida pública e tem votação
 total equivalente à de deputado mal votado.

Se O PCB fosse um candidato a deputado estadual, e todos os votos 
que obteve no país fossem dados num único local, poderia até se eleger num 
pequeno estado, mas ainda não seria o suficiente em quase nenhum deles. 
Mauro Iasi recebeu 47.845 a presidente, ou 0,03% do total. Para encontrar um 
eleitor do partido, teria-se que selecionar um total de 2.985 eleitores! Nos 
estados, a votação do PCB também foi ínfima. 

Ao contrário dos demais partidos, contudo, o PCB fez um debate 
programático nestas eleições. Foi o que mais se aproximou do classismo. 
Infelizmente, contudo, suas propostas pecavam pela abstração, não 
dialogaram com as lutas que vinham ocorrendo desde junho de 2013 e se 
mostraram restritas a setores acadêmicos, sem nenhuma inserção popular.

PCO é a esquerda que a direita gosta

Apesar de ser um partido de esquerda,  om PCO é um partido que 
merece pouca consideração neste sentido. Faz parte da CUt e atua como 
braço esquerdo das correntes petistas no movimento sindical; já alugou sua 
legenda para que setores burgueses concorressem através de seu número 
em eleições passadas, e seu eterno candidato, Rui Pimenta, só apresenta 
propostas economicistas ou de pura saudação a um socialismo vago e sem 

relação nenhuma com as lutas reais. Sua votação, de 12.324, ou 0,008% dos 
votos, não pode sequer ser levada a sério. 

O mesmo sobre os resultados deste partido na disputa de todos os 
demais cargos. A obtenção de mais de meio milhão de reais todos os anos, 
por meio do fundo partidário, parece ser o único propósito da existência do 
registro eleitoral do PCO, que teve um eleitor a cada 11.588 eleitores.

Posições da "Esquerda"Votos totais % votos Eleitor/total eleitores

Luciana Genro (PSOL) 1.612.186 1,12% 1/88,58 eleitores

José Maria (PSTU) 91.209 0,06% 1/1.565,87 eleitores

Mauro Iasi (PCB) 47.845 0,03% 1/2.985,09 eleitores

Rui Pimenta (PCO) 12.324 0,008%* 1/11.588,93 eleitores

Abstenções (A) 27.698.475 19,39% 1/5,15 eleitores

Nulos (N) + Brancos (B) 11.099.081 7,77%** 1/12,86 eleitores

NÃO-VOTO (N+B+A) 38.797.556 27,16%** 1/3,68 eleitores

ELEITORES APTOS A VOTAR 142.822.046

* Candidato necessitou de 3 casas após da vírgula.

** De quem foi votar, o total de N+B = 9,65%



Correio dos Trabalhadores edição nº64

www.mrsocialista.org

Email: mrevolucionariosocialista@gmail.com

Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Rua Vigário José Inácio, 250, ap. 36.
Bairro Centro 

Porto Alegre-RS: (51) 82566835 

Rio de Janeiro - RJ: (21) 97664-4932

São Paulo - SP: (11) 97034-3095

 

Itaúna - MG: (37) 9162-0032

Brasília - DF : (61) 8152-7618

Natal - RN: (84) 9965-8949

Rio Grande do Sul

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av. Rio Branco, n°829, Ed. Padre Cícero, sala 108
Bairro Centro

Belém - PA: (91) 8146-7994

Pará (Interior): (91) 8088-6424 

Santarém - PA: (93) 8405-0002

Cametá PA: (91) 9308-5928

São Domingos do Capim - PA: 

(91) 8339-0906

Macapá - AP: (96) 8104-0922

O ano de 2014 acaba de forma preocupante. Dilma ainda nem 
terminou seu 1o mandato, nem foi reempossada presidente, e o escândalo 
do petrolão ameaça afundar todas as instituições. Dezenas de deputados, 
inúmeros senadores e governadores estão atolados até o pescoço num 
megaesquena de corrupção, em que Lula e Dilma não apenas obviamente 
sabiam de tudo que ocorria, como eram dirigentes do processo de 
dilapidação da Petrobrás e recolhimento de propina.

Poucas centenas de direitistas defendem o impeachment de Dilma, 
enquanto a quase totalidade da burguesia, seja pró-PT seja pró-PSDB, 
rejeita qualquer medida que possa abalar o governo reeleito, nem tanto por 
Dilma, mas em nome da estabilidade capitalista, porque afastar Dilma 
significaria um risco enorme de que se perdesse o controle dos rumos que 
as mobilizações nas ruas poderiam tomar. 

O PSDB tenta desgastar Dilma, mas defende sua posse e a 
estabilidade do regime. O PT e as entidades governistas que o sustentam - 
CUT, UNE, MST, etc. - irrigados pelo mensalão e agora pelo petrolão, 
defendem Dilma e os demais corruptos de forma incondicional, não importa 
quantas provas e testemunhas demonstrem o envolvimento da cúpula do 
PT, de Lula e Dilma, além dos líderes do PP, PMDB e mesmo de partidos da 
oposição como o PSDB, é claro.
 Todos os poderes estão podres e eles são todos iguais! PT, PSDB, 

PCdoB, PMDB, PSB, DEM... eles são todos corruptos, privatizadores, 
comprados por empreiteiras, banqueiros e grandes empresários. Não sobra 
um para ser diferente, e a cadeia deveria ser o lugar de todos eles. Fora 
todos! Fora Dilma, o PSDB, o PT e o Congresso! As eleições foram definidas 
com dinheiro roubado da saúde e da educação; quem se elegeu - e quem 
perdeu - foi financiado pelo dinheiro de empreiteiras que saquearam a 
Petrobrás, junto dos mesmos deputados, senadores, ministros e 
presidentes que depois receberam "doações" destas empresas. É preciso 
combater todos eles!

Ao mesmo tempo, Dilma nomeia ministros latifundiários, 
banqueiros, usineiros e neoliberais de todo tipo. Mais ataques vêm por aí. A 
inflação sai do controle. As dívidas batem recordes. O desemprego começa 
a aparecer e joga no desespero milhares de metalúrgicos. 2015 está 
chegando e serão 365 dias de muita dureza para a maioria da população.

É neste cenário que o Correio dos Trabalhadores 64 se despede de 
2014 e brinda o 2015 que virá. Com muito pouco a comemorar. Mas com a 
esperança renovada das lutas e conscientização popular, processo que 
teve em 2014 um ano riquíssimo. Nas páginas desta edição, o balanço 
completo de uma eleição que teve muito a dizer e da qual saem muitas lições 
e desafios, para além do fato de terem sido bancadas pela Odebrecht, OAS, 
Mendes Junior e demais assaltantes da Petrobrás.

EDITORIAL !
Página 2
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A eleição do não-voto! Nulos, brancos e abstenções batem recorde.
A apuração do 1º turno das eleições mostrou um quadro de crise 

profunda do sistema eleitoral e da democracia burguesa, com uma 
avalanche de votos nulos, brancos e abstenções. Para presidente, quase 39 
milhões de pessoas se recusaram a votar, sendo 29% do eleitorado. Um 
recorde! 

Em 2012, os cerca de 35 milhões de não votos já sinalizavam o 
desprestígio das eleições, vistas cada vez mais como uma farsa, em que 
todos são iguais. A indignação massiva diante de candidatos, que são 
financiados pelas mesmas empresas, defendem programas 
invariavelmente contra os trabalhadores e se coligam com deus e o diabo 
em troca de cargos se manifestou nas urnas em 2012, e explodiu nas ruas 
nas jornadas de junho no ano passado. As eleições de 2014 mantiveram o 
desgaste do regime democrático burguês numa intensidade ainda mais 
grave.

Quando consideramos os demais cargos em disputa - governador, 
senador e deputados - foi ainda mais gente que se recusou a votar em 
qualquer um dos candidatos. Foram cerca de 45 milhões de pessoas que 
não votaram em ninguém para governador e mais de 53 milhões que não 
votaram para senador, o que representa 37,4% de votos nulos, brancos ou 
abstenções!

Quando existem dezenas de milhões de pessoas que simplesmente 
se recusam a participar deste processo, além de outras dezenas de milhões 
de pessoas que até votam em alguém, mas por pura obrigação, sem 
entusiasmo nenhum, e “de nariz tapado”, no candidato “menos pior”, não há 
dúvidas que as instituições estão em uma crise profunda.

É evidente que as instituições ainda funcionam, não estão 

paralisadas nem em colapso. Se isso estivesse ocorrendo, estaríamos 
vivendo uma situação revolucionária, o que não é o caso. Mas é evidente 
que há uma negação intensa e aguda dos governantes de todos os tipos, do 
Congresso Nacional e das Assembleias estaduais, que também é uma 
negação da Justiça dos ricos, da polícia e de tudo que represente o “poder” 
no capitalismo. Esta crise, inegável e raramente vista nesta proporção, 
fragiliza e abala as instituições capitalistas, ainda que não as paralise, e 
caracteriza uma situação pré-revolucionária. Definição que não significa 
que vamos, inexoravelmente, a uma situação revolucionária, e muito menos 
a uma revolução. A situação pré-revolucionária que vivemos pode, sim, 
avançar para isto, mas pode permjancecer no atual estágio por mais um 
bom tempo, ou retroceder para uma situação não-revolucionária, ou até 
contrarrevolucionária. definir a situação atual não significa determinar o que 
virá a seguir, mas reconhecer o mundo como ele é, com suas limitaçoes, 
mas também suas oportunidades. 

Neste sentido, falta ainda uma alternativa consolidada a tudo o que é 
repudiado hoje, mas isso não nos deve impedir de compreender que já 
existe uma rejeição massiva ao sistema. O elemento de negar o que existe é 
cada vez mais generalizado e radicalizado, abrindo um enorme espaço à 
construção de uma saída anticapitalista e revolucionária. 

Neste 1º turno, a despolitização da campanha, as baixarias 
(especialmente vindas do partido dominante, o PT) e a repetição das 
mesmas promessas nunca cumpridas fizeram a grande maioria do 
eleitorado se desinteressar pelas eleições, que foram as mais frias de todos 
os tempos! No 2o turno, as eleições seguiram muito despolitizadas, mas 
tiveram um curto momento de maior envolvimento popular, quando se 
verificou que o resultado estava indefinido e seria decidido por poucos 

votos. Eleitores do PT se apavoraram 
com a possível volta do PSDB (sem 
refletir que o PT já virou o novo PSDB) 
e eleitores do PSDB  - muitos deles 
ex-petistas, desiludidos por seu 
partido - se empolgaram com a 
possibilidade de, enfim, dar um fim 
aos 12 anos de PT e um troco a tudo 
que Lula e Dilma fizeram e deixaram 
de fazer. Outros iludidos, pois o PSDB 
manteria os mesmos esquemas e as 
mesmas medidas...
Entretanto, esta empolgação, que foi 
provisória e parcial, pois atingiu 
especialmente setores da classe 
média, excitados com uma ou outra 
perspectiva eleitoral, não tem 
condições de reverter a profunda 
desilusão da maioria da população em 
relação ao Congresso, à presidência, 
aos gtovernos locais, à Justiça, à 
imprensa, à polícia, etc. O não-voto foi 
a expressão mais visível disto tudo, 
mas este é um processo crescente, 
que se mostra também no voto anti-
PT, nas manifestações de junho 
passado e nas greves cada vez mais 
disseminadas pelo Brasil.

Comitês do voto nulo são novidade no sentido de 
apresentar uma alternativa

O Não-voto ganha eleições em alguns estados, sendo 2o lugar para 
presidente! A soma de abstenções, nulos e brancos teve mais votos que 
Aécio Neves e que Marina! Também ganhou as eleições em estados como o 
Rio Grande do Norte, foi 2º lugar na maioria dos outros estados, ficando em 
3º no restante. O não-voto foi um fenômeno massivo, recorde e alastrado 
por todo o país.

Paralelamente à imensidão de abstenções, votos nulos e votos 
brancos passivos, no entanto, houve a formação de comitês do voto nulo e 
atuação militante em torno desta bandeira. Em capitais como São Paulo, 
Rio de janeiro, Belém, Natal, Porto Alegre e muitas outras, centenas de 
ativistas se reuniram para organizar ações contra a farsa das eleições e pelo 
voto nulo, além de debater as alternativas dos trabalhadores.

Neste sentido, a campanha #naovaitervoto se intensificou ainda 
mais no 2º turno, quando os candidatos restantes foram ainda mais 

identificados como os dois lados da mesma moeda neoliberal concorrendo a 
presidente ou governadores. Mais do que ampliar o voto nulo e o não-voto 
como um todo, o resultado das eleições, e o apoio político aos comitês e 
campanha do voto nulo, mostraram ser fundamental apostar na 
organização dos que rejeitam o que o capitalismo tem a oferecer, de forma a 
construir uma alternativa a este sistema. 

O MRS foi parte militante deste processo, pela tomada de 
consciência pelos trabalhadores e pela construção de um processo 
revolucionário que construa outra sociedade, socialista, em que, enfim, a 
vontade da maioria seja aplicada, com participação popular, democracia 
direta e controle do Estado por parte dos trabalhadores. Dirigimos alguns 
dos comitês e compusemos outros democraticamente, sempre por meio de 
Frente ùnicas com outros setores, provando que existe uma esquerda que 
pode se unificar nas lutas e na ação direta, com democracia operária, sem 
fracionalismos e a serviço de um projeto combativo, classista e socialista! 

Nulo Branco Nulo Branco Nulo Branco Nulo Branco

RN 16,83% 16,29% 7,05% 15,25% 8,61% 9,77% 8,53% 7,87% 6,43% 40,17%

BA 23,19% 10,17% 6,35% 14,15% 9,38% 7,07% 7,99% 6,02% 6,62% 39,71%

AL 19,18% 12,38% 7,92% 12,83% 10,41% 5,50% 8,63% 4,73% 6,64% 39,48%

RJ 20,11% 11,44% 6,12% 14,49% 9,33% 11,85% 9,58% 11,88% 8,08% 37,67%

MA 23,63% 9,79% 4,15% 8,59% 7,74% 4,57% 5,89% 2,54% 4,49% 37,57%

MG 20,02% 8,36% 8,57% 14,36% 11,83% 7,04% 9,93% 6,48% 8,61% 36,95%

SP 19,52% 9,23% 7,85% 14,97% 11,25% 8,99% 9,43% 10,15% 10,18% 36,60%

MT 22,91% 8,25% 5,41% 10,69% 9,80% 5,03% 8,74% 5,98% 6,04% 36,57%

CE 20,12% 8,76% 6,06% 11,71% 8,46% 4,85% 7,95% 4,64% 6,30% 34,94%

SE 14,70% 12,65% 6,32% 14,87% 11,24% 12,28% 8,58% 9,02% 6,96% 33,67%

PE 16,52% 9,50% 7,17% 10,69% 11,49% 4,83% 10,65% 4,25% 8,98% 33,19%

PA 21,10% 8,71% 3,30% 10,77% 6,56% 2,98% 5,25% 5,47% 4,14% 33,11%

TO 19,60% 9,77% 2,47% 9,93% 5,53% 3,65% 4,82% 2,64% 2,90% 31,84%

SC 16,41% 7,77% 7,63% 12,63% 12,08% 6,97% 9,84% 5,79% 7,26% 31,81%

PI 18,90% 8,66% 3,53% 11,41% 5,74% 3,81% 5,04% 3,00% 3,72% 31,09%

RO 21,36% 5,21% 4,08% 8,58% 7,37% 3,48% 6,39% 3,11% 4,26% 30,65%

PB 17,65% 8,25% 4,59% 13,95% 11,35% 6,50% 10,53% 6,32% 8,19% 30,49%

ES 18,91% 5,75% 5,44% 10,62% 11,21% 7,24% 9,30% 5,10% 6,90% 30,10%

MS 20,53% 4,18% 4,30% 8,42% 7,31% 3,59% 8,00% 3,36% 5,74% 29,01%

GO 18,83% 5,27% 4,68% 12,61% 10,61% 5,66% 8,04% 4,69% 6,33% 28,78%

RS 16,80% 5,16% 6,57% 7,53% 10,29% 4,64% 10,85% 3,41% 9,02% 28,53%

AM 19,49% 5,95% 2,35% 6,14% 4,77% 2,46% 4,99% 5,23% 3,75% 27,79%

PR 16,85% 4,64% 4,64% 9,65% 8,85% 5,08% 8,25% 4,79% 7,14% 26,13%

AC 17,32% 5,74% 1,47% 7,56% 2,94% 1,84% 2,83% 1,64% 1,53% 24,53%

DF 11,67% 4,83% 3,69% 7,79% 6,52% 5,51% 7,66% 4,16% 4,76% 20,19%

RR 12,43% 5,40% 1,75% 6,80% 3,60% 6,16% 3,11% 4,05% 1,50% 19,58%

AP 10,44% 4,91% 1,18% 7,33% 3,61% 2,63% 2,71% 1,91% 1,69% 16,53%

* Soma imprecisa, pois o % de brancos e nulos é referente sobre os votos efetivados, sem as abstenções.

UF % Não-Voto Geral*Abstenção Geral
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Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 
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Para além das eleições:
Dilma se reelege presidente, numa eleição fria, despolitizada e dominada pelos marqueteiros

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

As eleições presidenciais 
de 2014 foram as mais disputadas 
dos últimos 25 anos. Em todo o 
histórico de votações brasileiras, 
nos diferentes períodos de 
democracia burguesa alternada 
com ditaduras, apenas a partir de 
1989 houve votações realmente 
universais, com a maioria da 
população estando apta a votar 
(mulheres, pobres e analfabetos 
sendo incluídos). E só no próprio 
ano de 89, na disputa vencida por 
Collor contra Lula, a votação foi 
mais apertada.

Muito se falou de “país 
dividido” nesta eleição. Seja pelas 
duas metades prat icamente 
idênticas de eleitores no 2º turno, 
seja pela retomada e radicalização 
da polarização eleitoral entre PT e 
PSDB, seja por questões políticas 

ou territoriais, como a dicotomia 
“ s u l  X  n o r d e s t e ” ,  o u  a  
completamente absurda e forçada 
oposição de “PT-esquerda”, 
“PSDB-direita”, uma mentira 
promovida pela direita ligada ao PT, 
como forma de dialogar com o 
s e n t i m e n t o  d e  e s q u e r d a  
predominante no eleitorado.

No entanto, por mais 
“dividida” que tenha sido a votação, 
isso não representou divisão 
nenhuma no sentido do programa 
defendido pelos principais partidos. 
Nunca o PT e o PSDB foram tão 
iguais como nesta campanha. 
Perguntado sobre os programas do 
governo petista, Aécio tinha 
sempre a mesma resposta: “vou 
manter! E ampliar!”. Chegou a virar 
piada, pois parecia um candidato 
da situação, disposto a continuar o 

governo... Dilma, por sua vez, teve 
como slogan principal, na reta final, 
o de “governo novo, ideias novas”. 
Mais de oposição, impossível.
Ambos, ao fim e ao cabo, 
defenderam as privatizações feitas 
nos últimos 20 anos de governos do 
PSDB-PT,  prometeram aos 
empresários que fariam o Brasil 
“voltar a crescer” e, para adoçar 
uma campanha sem conteúdo 
nenhum, os dois competiam sobre 
quem era o candidato que mais 
manteria e ampliaria os programas 
assistenciais.

Dilma ganhou as eleições. 
Perdendo milhões de ex-eleitores 
do PT, sendo massacrada no 
principal estado do país (SP), 
derrotada nos principais centros 
urbanos e industriais. O governo 

que herdará de si mesma é uma 
bomba relógio prestes a explodir, 
com a economia quebrada e as 
contas públicas à beira do abismo. 
O PT que sai das urnas é um partido 
burguês igual a todos os demais, e 
cada vez com menos sustentação 
social em movimentos organizados 
e sem apoio popular. 

Dilma ganhou. Mas o alívio 
de não ter perdido a máquina 
estata l ,  que rende b i lhões 
assaltados dos cofres públicos e 
emprega 20 mil cargos de 
confiança, não representou um 
avanço do PT. Pelo contrário, a 
experiência com o governo de 
Frente Popular já deu um salto de 
qualidade e a ruptura do eleitorado 
já foi bastante clara, com mais de 
60% dos eleitores se recusando a 
votar na reeleição de Dilma.

PT sai enfraquecido das urnas e tem maior queda 
da bancada parlamentar

No Congresso,  o PT 
permanece sendo a maior  
bancada, mas foi quem tomou o 
maior tombo, tendo perdido a maior 
quantidade de deputados. Diminuiu 
18 deputados, tendo eleito 70, 
20,45% a menos que a bancada 
atual, de 88. O PMDB, atualmente 
com 72 deputados e principal aliado 
do PT, também caiu e elegeu 66, 
seis a menos. 

O PSDB, maior partido da 
oposição, que na atual legislatura é 
a quarta bancada (44 deputados), 
cresceu 22,73%, e será a terceira 
maior força em 2015, com 54 
deputados. O PSB, partido de 
Marina Silva, também de oposição, 
p u l o u  d e  2 4  p a r a  3 4  
representantes, cresceu 41,67% e 
estará entre as seis maiores forças 
na Câmara. Os dois partidos 
ganharam dez deputados cada um.
Estes resultados já sinalizam a 
maior dificuldade que o governo 
terá no Congresso, havendo menos 
deputados governistas e mais 
oposicionistas. No entanto, mesmo 
entre a chamada “base aliada”, 
sempre houve muitos deputados 
que votavam com a oposição, 
dentro do PMDB, PDT, PP, etc. Isso 
deve ficar ainda pior no 2º mandato 
de Dilma, já que a crise das 
finanças públicas deve reduzir as 

emendas parlamentares e, com 
isso, o poder de barganha que o 
governo tem em troca de votos; 
além de haver um sentimento de 
repúdio ao governo nas ruas, o que 
estimula que mais deputados se 
sintam dispostos a votar contra o 
governo.

Além de mais oposicionista, 
a nova Câmara dos Deputados 
será muita mais pulverizada entre 
inúmeros partidos. Das 32 siglas 
com registro no Tribunal Superior 
E l e i t o r a l  ( T S E ) ,  2 8  t e r ã o  
representação. Hoje, 22 partidos 
têm deputados federais. Seis 
l egendas  que  não  t i nham 
representação na Câmara, por sua 
vez, passaram a ter. Os únicos que 
ficaram de fora e não têm nenhum 
deputado são os 3 partidos de 
esquerda que lançaram, inclusive, 
candidatos a presidente - PSTU, 
PCB e PCO – e o PPL, partido 
burguês nanico, surgido dos 
dissidentes do PMDB que eram 
parte do antigo MR-8.

Com uma Câmara com 
mais partidos, e com partidos 
menores tendo mais peso, Dilma 
terá que criar ainda mais cargos, e 
deve ser mais fisiológica do que 
nunca, loteando ministérios, 
secretarias, diretorias de estatais, 
etc. A corrupção tende a aumentar 

mais ainda e o governo vai ter mais 
trabalho para comprar apoio 
político a seus projetos.

Tudo isto em meio a um 
cenário de enfraquecimento 
“institucional” do PT. O partido foi 
reduzido na Câmara e Senado; 
perdeu congressistas históricos, 
como Eduardo Suplicy, derrotado 
por Serra ao senado de SP; 
amargou derrotas simbólicas 
expressivas como a de Olívio Dutra 
ao senado do RS para um jornalista 
da Globo; e foi esmagado em 
estados importantes, como os 
próprios SP e RS, além do DF, onde 
o governado do partido, Agnelo, 
ficou em 3º lugar e não foi sequer ao 
2º turno. A votação lamentável a 
governador no RJ também 
representa a crise do PT. 

Mesmo mantendo a Bahia e 
ganhando MG e CE, o PT, na 
maioria dos casos, teve votações 
baixíssimas para importantes 
governos estaduais. Encolheu sua 
bancada federal e suas bancadas 
estaduais e perdeu votos no país 
todo. Saiu menor destas eleições, 
odiado por setores expressivos da 
massa e abandonado pelos 
principais núcleos operários do 
Brasil.

P a r a  g o v e r n a d o r ,  o  
fenômeno da pulverização dos votos 
também ocorreu. 9 part idos 
diferentes vão governas as 27 
unidades da federação, ao contrário 

das 6 únicas legendas eleitas em 
2010. O PMDB será o partido com 
mais estados, tendo subido de 7 
para 5 governos. Atrás dele, com 5 
estados, vem o PSDB (que tinha 8) e 

o PT (que já tinha 5). Depois, vem o 
PSB, que caiu de 6 para 3 
governadores. 

O s  g r a n d e s  p a r t i d o s  
perderam estados, e outros que não 
tinham nenhum passaram a ter, 

como o PDT e o PSD, que agora têm 
dois cada um, e o PCdoB que, junto 
com o PSDB e o apoio direto de 
Aécio Neves, venceu a eleição no 
Maranhão.

A diversidade de partidos 

Governos estaduais também se pulverizam

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

Todos reconhecem que o 
sentimento “antiPT” deu um salto 
nestas eleições. Muito do voto nulo e 
do não-voto ter crescido foi da queda 
dos votos no PT, de eleitores 
decepcionados, que se recusam a 
votar no PSDB, mas que hoje já 
entendem que o PT é a mesma coisa. 
Mas o mais impressionante foram os 
milhões de trabalhadores – operários, 
empregados precarizados, pessoas 
“raladas”, pobres, etc. - que não têm 
nada de “elite”, que viraram as costas 
ao PT com tanta raiva que votaram no 
PSDB como “punição”. 

A indignação diante da 
quadr i lha  em que  o  PT se  
transformou, e a frustração com as 
mentiras e traições do PT, que 
governa como o PSDB, fez muita 
gente tapar o nariz e votar em Aécio, e 
muitos outros nem o nariz tapar... e 
fazer campanha furiosamente pelo 
PSDB, não por suas virtudes, mas 
pela convicção e entusiasmo de tirar o 
PT do governo.

Este sentimento antiPT é 
oriundo, fundamentalmente, da 
experiência crítica com o governo 
neoliberal do PT, e, por conseguinte, 
uma experiência negativa com a 

p r ó p r i a  d e m o c r a c i a  
burguesa. Esta ruptura não 
tem conteúdo de direita, pelo 
contrário: é quase toda ela 
de esquerda. 

São pessoas revoltadas com 
a privatização do Estado pelo PT, que 
rouba em todos os lugares; com as 
promessas não cumpridas; com a 
recessão econômica; com os 
impostos elevados; com a inflação 
crescente; com o arrocho salarial; 
com o caos na saúde; com os 
serviços públicos de péssima 
qualidade; com o desperdício de 
dinheiro nas obras da Copa; e mil 
outros motivos, quase todos eles de 
esquerda.

O voto operário foi contra o 
PT nestas eleições! O PSDB ganhou 
com mais de 60% dos votos válidos 
no estado de SP, para presidente e 
governador. As cidades operárias 
deste estado elegeram deputados, 
senador, governador e presidente de 
quem mais batia no PT. Foi assim em 
TODAS as cidades do ABC paulista, 
em São José  dos  Campos,  
Campinas, Limeira, Jundiaí, etc. O 
mesmo se deu nos bairros mais 
pobres e nos mais proletários da 
cidade de SP. Metalúrgicos, operários 
de construção, sapateiros, têxteis, 
químicos; o proletariado fabril e os 
p r i n c i p a i s  r a m o s  o p e r á r i o s  
rechaçaram o PT. 

Embora tenha ganho as 
eleições estaduais e a presidente em 
MG, em BH, Contagem e nas 
principais cidades operárias mineiras, 
foi o PSDB quem ganhou. O PT 
venceu em MG especialmente nas 
áreas mais miseráveis, onde abunda 
o proletariado mais desorganizado e 
p r e c á r i o ,  a l é m  d o  s e t o r e s  
dependentes do assistencialismo 
estatal. De operário, neste estado, 
venceu em Betim. Mas perdeu de 
lavada em BH, em Contagem, 
Sarzedo, Itaúna, Mateus Leme, e 
dezenas de outras. O PT também 
perdeu feio nas áreas industriais do 
RS (Caxias e região metropolitana de 
POA) e na maioria dos estados que 
concentram a produção industrial 
brasileira.

No funcionalismo público, o 
PT também fo i  severamente 
derrotado. Na cidade que concentra a 
maioria dos funcionários públicos, 
Brasília, o PT foi trucidado. Perdeu 
para todo mundo e em todos os 
cargos. Depois de outra greve de 
vários meses, novamente reprimida 
por Dilma, o funcionalismo federal, 
n i t i d a m e n t e ,  o p t o u  p o r  
majoritariamente castigar Dilma. A 
imensa maioria dos bancários, 
concentrados em especial em 
Brasília e em SP, também votaram 
contra Dilma! E assim por diante.

A base  soc ia l  do  PT 

consolidou uma mudança que já 
vinha há tempos! Os eleitores do PT 
não são mais os principais setores da 
classe trabalhadora; suas categorias 
com peso na produção capitalista. 
Passaram a ser os mais pobres e 
vulneráveis, que votam quase 
sempre em quem já está na situação, 
no poder, pois são os que têm “as 
cestas básicas ou cartões e bolsas” 
na mão. Isto não têm nada a ver com a 
falsa conclusão de que “foi o Nordeste 
quem elegeu Dilma”. Dilma ganhou 
em MG e no RJ, e teve milhões de 
votos nos demais estados do sul e 
sudeste. Mas, mesmo nestes locais, 
foram os mais miseráveis que 
votaram em Dilma. É um fato. 

Como também é um fato que 
este mesmo eleitorado antes não era 
do PT, e sim do PSDB, pois era o 
PSDB quem governava o Brasil. E, 
antes, este eleitorado era a base de 
apoio da ditadura. E, regionalmente, 
são as bases de apoio dos Sarneys, 
Renans e Collors da vida, pois são 
estes políticos que comandam o 
assistencialismo local. 

Sem entrar no juízo de valor 
deste elemento incontestável da 
realidade, a questão é que o PT 
sobrevive dos votos dos mais 
pauperizados e dependentes de 
programas assistenciais, e foi 
abandonado pela maioria dos 
trabalhadores organizados e das 
principais categorias proletárias.

O antipetismo é expressão do sentimento 
progressivo contra o governo

As eleições não são o terreno 
da classe trabalhadora! Esta é uma 
verdade absoluta. Isto significa que a 
luta de classes real e objetiva, 
existente nas empresas, no campo, 
nos bairros e nas ruas se reflete de 
forma muito distorcida nas urnas. A 
vitória de um ou outro candidato 
sempre expressa alguma coisa da 
luta de classes, mas não há uma 
relação direta ou automática. É um 
grave erro eleitoreiro acreditar que o 
voto, pura e simplesmente, revela 
u m a  “ d i r e i t i z a ç ã o ”  o u  
“esquerdização”. É necessário 
analisar o que há por trás do voto. 
Sua origem sua tendência futura, sua 
intenção...

A análise científica do voto 
em 2014 mostra que ele foi um voto 
“do contra”! Quase 30% decidiram 
ser contra todos, e não votaram em 

ninguém! Os demais votaram, no 2º 
turno, ou em Aécio contra Dilma, ou 
em Dilma contra Aécio. As pessoas 
quiseram derrotar um inimigo nas 
eleições, ou consideraram ambos 
como inimigos. “Contra a volta da 
direita” era o canto do PT. “Para tirar o 
PT” pregava o PSDB. No fundo, um 
enorme voto “do contra”, indicando 
uma forte desesperança com o 
regime democrático burguês e uma 
rejeição a partidos de eleição e aos 
ataques sofridos durante tantos 
anos.

Neste sentido, os principais 
partidos se esforçaram em aparentar 
ser “de esquerda”. O PT tentando 
voltar ao clima de militância dos anos 
80 e 90, com Dilma sendo “coração 
valente” e os ataques pesados a 
Marina e Aécio por serem “liberais”. E 
O PSDB defendendo “reestatizar” a 
Petrobrás, investir ainda mais nos 

programas sociais e adotando 
posições retóricas de esquerda, 
renunciando à pauta tradicional da 
direita. 

Independentemente dos 
discursos despolitizados de Dilma e 
Aécio, com uma temperada “de 
esquerda” para agradar aos 
eleitores, a “esquerdização” do voto 
se deu muito mais pela base. O voto 
em Dilma, apesar do PT ser de 
direita, acabou sendo um voto mais 
de esquerda do que de direita, no 
sentido, ingênuo e descabido, de 
“barrar o PSDB”. 

E o mesmo com Aécio, cujo 
voto foi majori tar iamente de 
trabalhadores, mais à esquerda do 
que à direita, que estão fartos do que 
o PT vem fazendo, ou deixando de 
fazer, e resolveram confiar que o 
PSDB manteria os programas 
sociais. O eleitorado fascistoide ou 

da direita raivosa é pequeno e 
sempre votou no PSDB nos 2os 
turnos recentes (2002, 2006 e 2010). 
Não há nenhuma novidade nisto. O 
que é novo são os quase 10 milhões 
de votos a mais que Aécio teve, 
obtidos de ex-petistas, que não 
passaram a ser de direita. Só não 
suportam mais o PT.

A contradição é que um 
eleitorado que votou por ampla 
maioria na busca de um governo que 
atendesse as demandas sociais, 
pela esquerda, tinha como opções 
partidos cada vez mais de direita. Isto 
ocorre pois falta uma alternativa de 
esquerda de verdade! Socialista e 
revolucionária! Nas eleições, esta 
opção não existiu. Mas é preciso 
construi-la nas ruas. O verdadeiro 
terreno da classe trabalhadora! 

População mais à esquerda, candidatos mais à direita

nos governos estaduais e 
do DF, com um perfil 
oportunista e regional 
sendo determinante nas 
alianças vencedoras (vide 
PCdoB e PSDB no MA), 
t a m b é m  r e n d e r á  

problemas ao governo Dilma, pois 
há governadores eleitos por 
partidos de sua base, mas 
a p o i a d o s  l o c a l m e n t e ,  e  
identificados politicamente, com a 
oposição federal. Além do MA, 
vários estados são assim, como no 

RS, onde o eleito é do PMDB, mas 
muito mais próximo do PSDB; e o 
mesmo no RJ, em que a dupla 
Pezão a governador e Aécio para 
presidente tinha até apelido: 
Aezão.
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A direita já está no poder e atende pelo nome de PT! 
Eleições não são o terreno dos trabalhadores e reacionários eleitos são os mesmos de sempre.
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Após o governo de direita e neoliberal do PT ser severamente 
contetado nas últimas eleições, jornalistas e blogueiros governistas 
começaram a criar um falso paralelo entre "derrota do Pt" e "crescimento da 
direita". Esta conclusão é falsa do início ao fim. A começar pelo fato de que o 
PT é um partido de direita desde que assumiu o governo em 2003, no 1o 
mandato de Lula, quando passou a administrar e proteger os negócios da 
burguesia nacional e do imperialismo no país; e é falsa também pelo fato de 
que as bancadas identificadas com o "conservadorismo" seguem do mesmo 
tamanmho que já tinham.

O PT desde que surgiu era um partido "operário-burguês". Isto 
significa, conforme a classificação trotsquista, que ele era um partido de 
esquerda, cuja base social e direção correspondiam à classe trabalhadora, 
mas, apesar disso, defendia um programa dentro dos limites do capitalismo, 
burguês, portanto. Desde fevereiro de 1980, quando nasceu, o PT nunca foi 
revolucionário. Mas era muito combativo, progressivo e importante para a 
luta de classes. Foi quem mais lutou contra a ditadura nos anos 80, reuniu 
ativistas e revolucionários, estimulou o classismo e deu origem a 
importantes ferramentas de luta, como a CUT, o MST e milhares de 
sindicatos de luta Brasil afora. Mesmo nesta época, contudo, era um projeto 
reformista, de "humanização" e "democratização" do capitalismo. Com o 
passar do tempo, a cooptação feita pela burguesia, a traição de sua direção 
e a adaptação social de seus dirigentes e parlamentares eleitos fez do PT 
um partido ainda operário-burguês, mas já completamente oportunista, 
fisiológico e profundamente capitalista e hostil às grandes manifestações de 
massa. Este é o PT majoritário na década de 90.

Eis que vem a eleição de 2002. AS eleição em que o PT e Lula se 
juntaram aos evangélicos mais reacionários e à burguesia mais 
exploradora, simbolizados no vice José Alencar, e assinaram a "Carta ao 
Povo Brasileiro", renunciando a mudar o país, e aceitando continuar o 
govero de FHC na área econômica. Ganha a eleição, Lula renova o acordo 
com o FMI, paga religiosamente a dívida pública (que viria a mais do que 
duplicar), aplica uma Reforma da Previdência contra os aposentados e 
monta o mensalão, um megaesquema de assalto aos cofres públicos, 
dividindo o dinheiro roubado da saúde e educação com todos seus  novos 
aliados: Renan Calheiros, sarney, Roberto Jéferson, Maluf, etc., todos ex-
líderes dos governos Collor e FHC. Lula nomeou como ministros Henrique 
Meirelles (ex-PSDB, ligado aos banqueiros, com status de ministro no 
Banco central), Luis Forlán no Desenvolvimento (dono da Sadia), Roberto 
Rodrigues na Agricultura (latifundiário) e uma equipe de petistas corruptos e 
neoburgueses, que enriqueceram e passaram a ser donos de meios de 
produção e reprodução capitalistas (fábricas, bancos, fundos de 
investimento, empresas variadas, agronegócios, etc.). 

Desde que passou a ser o chefe da máfia burguesa que controla o 
Estado, dirigindo a repressão às manifestações, o genocídio ao povo negro 
e indígena, e sendo o guardião da lei e da ordem para fazer prosperar os 
negócios capitalistas, o PT passa a ser um partido "burguês-operário". Sua 
natureza e direção passam a ser burguesas, e o PT, no comando de um 
governo de Frente Popular, é mais um partido burguês, ainda que atípico. É 
burguês como qualquer outro, no conteúdo e nas medidas, mas tem uma 
diferença no terreno subjetivo e de sua composição, ainda identificados com 

a classe trabalhadora. Este, aliás, é seu trunfo para atacar ainda mais os 
trabalhadores, em unidade com a CUT, UNE, MST, etc., que passaram ao 
governismo, peleguismo e gangsterismo sindical com todas suas forças. O 
PT conseguiu roubar e atacar os trabalhadores num patamar impossível ao 
PSDB, por conta do apoio irrestrito da burguesia, do imperialismo e da 
imensa maioria das entidades dos trabalhadores, estudantes e movimento 
popular

Em 12 anos, o PT nem mais é. Sua base não são m ais os setores de 
trabalhadores organizados, que abandonaram o partido e o governo, seja 
nas lutas seja nas eleições. Os operários e os proletários em geral viram as 
costas ao PT, que ainda é defendido por um setor extremamente 
pauperizado, que incluem o lumpem proletariado e um proletariado 
miserável, vulnerável economicamente e refém de oligarquias que mantêm 
um curral eleitoral à base de programas assistencialistas. Isso nem sequer 
foi inventado pelo PT. Os bolsões de miséria do Brasil sempre foram base de 
apoio à ditadura, votaram em massa em Collor, em FHC e, agora, foram 
conquistados pelo PT. São votos tradicionalmente nos governos, sejam eles 
quem forem, pois é quem paga as cestas básicas, o vale-leite, ou, agora, o 
Bolsa Família. É um fato. Como é um fato que o PT não se sustenta mais no 
proletariado urbano mais dinâmico, e sim nestes setores marginais da 
classe trabalhadora, além de pequenos núcleos da pequena burguesia, 
mais raivosa, militante e internauta, que inundou as redes sociais 
amplificando a defesa de um governo de direita contra a direita...

Os 12 anos de PT mataram mais índios, mais negrios e mais 
mulheres vítimas de violência que os governos do PSDB. Nunca se roubou 
tanto. Nunca se privatizou tanto. Rodovias, ferrovias, portos e aeroportos 
foram depenados; a Petrobrás foi dilapidada por dentro, com o assalto 
histórico, e por fora, com rodadas e mais rodadas de vendas de poços de 
petróleo, que culminaram na entrega da área de Libra, que deu de mão 
beijada a maior riqueza de todos os tempos do Brasil. O PT vendeu bancos 
no Piauí e no Maranhão. Vendeu ações no BB,  esquartejou este banco, 
entregando a empresários a área de seguros e, agora, de cartões. 
Privatizou a Caixa por dentro, com empresários assumindo o controle do 
financiamento imobiliário e da maioria dos empréstimos. Votou a 
autorização de fazer dos Correios uma SA. Fez mais presos políticos que 
qualquer outro governo desde a ditadura, reprimindo greves com violência, 
judicializando paralisações, levadas ao TST, e criando a Força nacional, 
uma brigada prussiana de repressão social no país inteiro. 

O PT arrecada o dobro de dinheiro das empreiteiras, bancos e 
grandes empresas em relação ao PSDB. Foi assim em 2002, 2006, 2010 e 
2014!!! A burguesia prefere o PT! É um fato! O PT é não só de direita, mas da 
direita truculenta, que espanca e prende, que ocupa o Haiti, que ajudou a 
criar as UPPs assassinas no RJ, que se alia aos coronéis do Nordeste, que 
destruiu o patrimônio público que o PSDB não conseguiu liquidar, que 
saqueia a`Petrobrás e que arrocha funcionalismo (vide  as greves  dos 
servidores federais de 100 dias em 2012 e novamente por vários meses 
neste ano).

O PT é de direita. Muito de direita! E só não vê quem também é da 
direita (e o acusa de ser pró-Cuba), ou que está perigosamente assumindo 
estas ideias reacionárias... e nem está se dando conta. 

Muita desinformação foi divulgada após a eleição, no sentido de 
amedrontar os trabalhadores e propagar uma inexistente "força dos 
reacionários", o que seria uma espécie de justificativa preventiva às 
barbaridades que Dilma 
viria a fazer, no estilo "fiz 
porque fui obrigada 
pelos reacionários". 
Mas, além do PT ter se 
tornado o principal 
pa r t i do  do  campo  
r e a c i o n á r i o ,  e s t a  
desculpa não vai colar 
por outra razão. 

É  q u e  o s  
e v a l g é l i c o s ,  p o r  
exemplo, considerados 
os por ta-vozes de 
pautas medievais como 
a  p r o i b i ç ã o  d a s  
pesquisas com células-

tronco, do direito ao aborto, do casamento homossexual, etc., diminuíram 
de tamanho. Segundo o  DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar), a bancada evangélica é aquela formada por bispos, pastores, 

e parlamentares que 
professa a fé segundo a 
doutrina evangélica. Em 
2010, foram eleitos 70 
d e p u t a d o s  e  t r ê s  
senadores desta bancada. 
Agora, a bancada caiu 
para 57 deputados! Os 
ruralistas também se 
mantiveram praticamente 
com o mesmo número de 
deputados, tendo crescido 
u m  p o u c o .  S e  s u a  
influência cresceu, no 
entanto, foi por conta do 
PT e de Dilma, qua 
acabam de nomear a 

A História mostra que, na maioria das vezes, as revoluções são 
derrotadas não pela direita mas pelo medo de uma direita fantasiosa, que 
deixa a "esquerda", que de esquerda não tem nada, fazer tudo o que a 
direita ameaça fazer. A ditadura durou 20 anos. Mas faz mais 30 anos que 
quem destroi os trabalhadores é a "esquerda", tirando os 3 anos de Collor, e 
considerando esquerda gente como o PT de hoje, que não é diferente da 
social-democracia do PSDB de FHC ou de Itamar e Sarney, que veio da 
Arena, mas assumiu um governo que declarou moratória, promulgou uma 
Constituição "reformista", e sucedeu a Tancredo, do "oposicionista" MDB. 

Na verdade, eles são todos iguais, sob formas diferentes, mas com o 
mesmo conteúdo. NINGUÉM DELES É ESQUERDA; SÃO TODOS DE 
DIREITA! Só muda a roupa. O PT não vai defender nenhuma das conquistas 
sociais que temos, nem vai avançar em coisa nenhuma, como mostraram 
seus 12 anos! Do PT ao DEM, passando pelo PCdoB, PSDB, PSB e todos 
eles, até podendo expandir isto ao PSOL, que não ultrapassa os limites do 
capitalismo e da defesa das instituições deste sistema, todo mundo é pago 
pelos mesmos grupos econômicos, está atolado nos esquemas de 
corrupção, e SÃO DE DIREITA! 

Nem todos no discurso, mas, na prática, todos tentam conter as 
mobilizações, se dissociar de quem está lutando nas ruas, apostar numa 
eterna e impossível "conquista de espaço parlamentar". Eles todos são os 
que impedem a revolução! São eles que massacram o povo, retiram direitos 
e acalmam o povo quando ele quer reagir!! Não é a direita fascista quem nos 
ameaça hoje - esta é restrita a pequenos bolsões - embora devamos estar 
atentos a ela. Na vida real, é a falsa esquerda quem estabiliza o capitalismo 
e institucionaliza a exploração e a violência de classe contra os 
trabalhadores. O "sangue" dos trabalhadores não escorrerá num ascenso 
futuro e especulativo de uma nova direita (sendo que quase toda ela já está 
no governo): já está nas ruas! Todo dia há jovens negros morrendo nos 
morros, índios e negros nas suas comunidades, assassinados por jagunços 
e pela polícia! Não temos nada a ganhar neste sistema, e é um crime que se 
aceite esta lógica - e alguns ainda se engajem - de lutar para escolher quem 
é que vai nos explorar e massacrar. os trabalhadores têm que reagir! 

Temos que rejeitar todos eles. Por isso, Fora todos! Fora Dilma, o 
PSDB, o PT e o Congresso! Não é preciso ter medo do PSDB, ou da "volta 
da ditadura", pois as empresas que eles representam já estão no poder. O 
PT já é o novo PSDB. Temos que ter medo é daqueles que estão contra tudo 

isso, se revoltam com as coisas, se indignam, mas se submetem 
cordialmente a entrar nesta lógica do jogo e abraçam um dos inimigos, neste 
caso o PT, com medo do outro inimigo idêntico.

A História já cansou de mostrar o quanto é a pseudoesquerda, 
principalmente me momentos de crise (e vivemos a maior crise capitalista 
da História), quem assume a direção do Estado e contém as revoltas 
sociais, preservando e ampliando a exploração. Mesmo esta tragédia se 
repetindo há mais de um século, porém, é sempre chocante quando 
milhares de ativistas de “esquerda” aderem de corpo e alma a um projeto da 
direita, burguês, capitalista, criminoso e corrupto! Felizes! Animados! 
Furiosos até! Por quê? Contra a outra direita! Votam, apoiam e gritam 
loucamente por um partido de direita... contra outro de direita! 

A pergunta – com os ecos da História já respondendo – é: “e quando 
se estiver por derrubar um governo desses?”. E quando o povo tentar 
romper esta falsa guerra de direita X direita e tentar assumir ele mesmo o 
poder? Em tantas outras vezes, estes “ativistas de esquerda” pegaram até 
em armas para defender “seu governo” de direita, em nome de “combater os 
radicais”, “não provocar a burguesia”, “não enfraquecer o governo e permitir 
a volta da direita”. Uma capitulação grotesca! E uma insanidade, pois é 
irracional até mesmo dentro da lógica formal, quanto mais da lógica 
dialética! Isto é o que assusta. Mas é a realidade... Infelizmente, os 
revolucionários organizados precisam dizer que estes ativistas, sem saber, 
estão nas trincheiras do inimigo! E é preciso sair delas enquanto é tempo, 
pois, numa revolução, não haverá tempo de dizer “eu não sabia” ou “minha 
intenção era combater a direita”, estando exatamente sentado no colo dela!

A força para esta mudança, no entanto, é a mais forte de todas e é o 
que torna a revolução promissora. Se trata da realidade material! Por mais 
iludidos que amplos setores ainda possam estar, a maioria dos 
trabalhadores já fez a experiência com o PT, e outros tantos irão fazê-la, pois 
as contas já se acumulam sem serem pagas, os preços estão mais caros e 
os salários e empregos já sofrem com a crise. A vida real leva os 
trabalhadores para o caminho da verdadeira esquerda, e desmascara todas 
as direitas, seja do PT, PSDB ou do fascismo. O papel dos revolucionários é 
não deixar este caminho sem rumo, disperso e sem direção. O grande 
desafio é construiu um grande partido, de massas, revolucionário e 
socialista.

O PT é o principal inimigo nos dias de hoje!

Bancadas conservadoras seguem do mesmo jeito. 
O maior perigo não é este. Vem do PT!

chefe máxima dos ruralistas, Kátia Abreu, como ministra da Agricultura.
Alguns argumentam que a bancada de sindicalistas diminuiu. Ora, 

diminuiu porque o próprio PT não lança mais sindicalistas como candidatos. 
Seus candidatos não provêm mais, na imensa maioria, de movimentos 
sociais, e sim de grandes 
empresas, da carreira 
po l í t i ca ,  sendo  ex -
a s s e s s o r e s  
p a r l a m e n t a r e s ,  e x -
secretários de governo, 
etc. O sindicalismo abriga 
a escória dos dirigentes 
do PT, já que o "prêmio" a 
um sindicalista é ir para o 
governo. Os sindicalistas 
mais capazes na defesa 
do PT e de seus ataques 
aos trabalhadores já 
estão em cargos dos 
ministérios, fundos de 
previdência de estatais e 
n a  d i r e ç ã o  d e s t a s  
empresas. Sobraram os 
mais desqualificados, 
que, além de pouca 
capacidade e menos 
f i n a n c i a d o r e s  d e  
campanha, obviamente 
têm menos votos. Além 
disso, quem seriam os 
sindicalistas a lamentar 
se perdessem o mandato? Novos burgueses como Berzoini, que 
massacrou aposentados quando ministro da Previdência? Vaccari, 
envolvido até o pescoço no mensalão? Ambos são ex-burocratas bancários. 
Seria Vicentinho, líder do PT e das negociatas com PMDB, PP, etc.? Estes 
deputados são menos reacionários? Claro que não. Foram trabalhadores 

20 ou 30 anos atrás, e, desde lá, são representantes dos patrões. A 
diminuição de sua bancada não prova coisa alguma, a não ser que o o 
próprio PT é um partido de empresários hoje em dia, onde os sindicalistas 
são os quadros políticos mais desprezados e insignificantes.

Aí é que está o perigo. 
O PT tem uma das maiores 
c o n c e n t r a ç õ e s  d e  
empresários entre seus 
par lamenta res .  E  de  
ruralistas. O PCdoB, por 
e x e m p l o ,  f o i  q u e m  
comandou a aprovação do 
Novo Código Florestal, que 
acabou com as florestas, 
eliminou áreas indígenas e 
a n i s t i o u  c r i m i n o s o s  
ruralistas. Aldo rebelo é um 
g r a n d e  p a r l a m e n t a r  
ruralista! Dilma, para que se 
tenha uma ideia, teve uma 
base de aopio de cerca de 
400 deputados, de um total 
de 513. Nunca um governo, 
depois da ditadura, tinha 
tido um apoio tão folgado. 
Nada do que foi aprovado 
nestes últimos anos deixou 
de ter o apoio do governo! O 
PT é culpado e responsável 
por todos os ataques que 
existiram.  Não por acaso, a 

oposição do PSDB foi sempre tão complascente com o PT, e a burguesia foi 
tão amistosa com o governo. Os banqueiros, por exemplo, ganham mais de 
R$ 60 bilhões por ano! As empreiteiras também nunca nadaram tanto em 
rios de dinheiro. 

Conservadores dos dois lados: Aecio apoiado por Malafaia, Pastor Everaldo, Fidelix, Bolsonaro e Feliciano.
 Dilma apoiada por Collor, Garotinho, Sarney,Maluf e Katia Abreu; denunciou imagem divulgada no facebook.


