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Assad mal 
governa 22% 
da Síria. É hora 
de unir esforços 
para derrubá-lo!
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Petrobrás foi saqueada
 por Lula e Dilma. 
Agora é oficial!

Padrão FIFA! 
Corrupção, resultados 
comprados e fraudes. 
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Governo aplica maior corte social da História e Dilma 
vai destruir a educação, saúde e conquistas sociais.

70 bilhões de motivos para o Fora Dilma! 
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Contra avalanche de ataques de Dilma, do Congresso, 
de governadores e prefeitos, é preciso uma Greve Geral!

O ano de 2015 já vem sendo desastroso para os trabalhadores, 
atacados por todos os lados. Mas ainda deve ser pior daqui por diante. Já são 
mais de 200 mil novos desempregados, as dívidas e a inflação estão 
corroendo os salários de todos, e Dilma encabeça a fila da retirada de direitos 
dos aposentados, pensionistas, desempregados, pescadores e demais 
trabalhadores, em especial dos mais pobres.

Como resposta, a única arma dos trabalhadores é a luta! E a greve 
seu instrumento mais poderoso. Desde 2010, a cada ano, bate-se o recorde 
de greves no país. As greves têm sido mais numerosos, mais demoradas e 
mais fortes, ano após ano. E, em 2015, diante de tantos ataques, já passou 
da hora de se construir uma Greve Geral, que unifique todas as lutas e 
protestos parciais que já vêm ocorrendo.

A educação é a vanguarda das lutas.

Uma das greves mais emblemáticas deste ano foi a luta dos 
professores estaduais do Paraná. Neste estado, o governador Beto Richa 
(PSDB), além de arrochar salários e cortar verbas das escolas, propôs um 
projeto para meter a mão no fundo de Previdência dos funcionários, querendo 
que fosse este fundo, que tem que garantir a aposentadoria dos professores, a 
bancar a aposentadoria de outros funcionários estaduais que já estão 
aposentados. Assim, ao invés do governo pagar uma conta que é sua, 
mandou a conta aos professores.

A resposta não poderia ser outra que enormes manifestações, cuja 
maior foi no dia da votação deste projeto na Assembleia Legislativa. Eis que a 
Polícia Militar foi enviada ao ato e fez do centro de Curitiba uma praça de 
guerra. Conforme apurado, disparando mais de 4 tiros por minuto, durante 
horas, a PM baleou e feriu mais de 200 pessoas desarmadas e que apenas 
lutavam por seus direitos. A selvageria do Paraná fez lembrar a selvageria das 

PMs nos piores momentos da repressão feita por outros governadores nos 
últimos anos, como Tarso Genro (PT-RS), Sérgio Cabral (PMDB-RJ) e 
Geraldo Alckminn (PSDB-SP). No fim, o projeto e o ataque foram aprovados, 
mas a luta não acabou, e os professores mantiveram uma poderosa greve. O 
exemplo ficou.

Outros estados seguiram o mesmo caminho do PR e já se podem 
contabilizar fortes greves em SP, no Pará, no RJ e em vários outros estados. 
Cidades importantes de estados em que a greve não teve força estadual, 
como no RS, também saíram em greve contra ataques municipais. Foi o 
caso de Novo Hamburgo, por exdemplo. Em todo o Brasil, os professores 
estão dando o exemplo e se colocando na vanguarda dos lutadores e da 
resistência contra a falta de verbas, o arrocho salarial e a retirada de direitos, 
praticados por governantes de todas as esferas e de todos os partidos.

Greve Geral nas universidades federais

Depois da explosão de lutas nas escolas públicas, que ainda não se 
encerrou, os trabalhadores das universidades também se mobilizaram com 
força, seguindo seus colegas estaduais e municipais. A greve de professores 
e funcionários técnico-administrativos já afeta 48 das 63 universidades 
federais do país. Eles protestam contra o corte orçamentário das instituições e 
pedem reajuste salarial de 27%. A greve vem crescendo a cada dia e subiu de 
38 para 48 universidades em apenas 2 dias.

Com orçamento reduzido pelos cortes brutais de verba impostos por 
Dilma, as universidades federais lidam com corte de gastos básicvos, como 
nas áreas de limpeza, alimentação e segurança. Os alunos percebem que não 
há condições decentes para estudar e, em muitas universidades, foi 
decretada também a greve estudantil, em apoio aos trabalhadores.

Em se tratando apenas dos trabalhadores das universidades, em 15 

elas a greve é de professores e funcionários. Em três, apenas os docentes 
suspenderam as atividades. Nas outras 30 instituições a paralisação é 
apenas dos funcionários. Afora, as paralisações estudantis. Apesar da 
omissão de muitas entidades sindicais locais e da falta de iniciativa das 
entidades nacionais, a greve está se alastrando. 
Estas entidades fecharam um dos piores acordos de greve da História em 
2012, ano de eleições, com o governo contra a parede diante de uma greve 
de mais de 100 dias, fortíssima. Nesta ocasião, todas as direções de todas 
as centrais sindicais envolvidas assinaram uma verdadeira traição, que 
aceitava reajuste zero em 2012 e de 5% nos 3 anos seguintes, sempre 
perdendo para a inflação. O preço desta traição ainda é sentido nos dias de 
hoje, na ausência de maior contundência da greve e do chamado a uma 
Greve Geral de todo o funcionalismo público e dos trabalhadores em geral.

29 de maio, a perda de uma oportunidade histórica.

O "ensaio" do que 
poderia ter sido uma 
Greve Geral ocorreu em 
15 de abril. Infelizmente, 
este dia, que poderia ter 
c o l o c a d o  a  c l a s s e  
t r a b a l h a d o r a  n a  
vanguarda do debate e da 
disputa pelos rumos do 
país (em alternativa a 
uma oposição oportunista 
e a um governo que precisa ser derrubado) foi bastante fraco. Com a exceção 
do RS e de alguns outros poucos locais, a greve foi, no máximo, relativamente 
pequena, e, na maioria dos lugares, muito fraca.

Desde sua convocatória, o 15/04 já mostrava sua limitação. O eixo era 
contra o PL4330, que ataca os trabalhadores ao impor a terceirização de 
forma ainda mais drástica do que hoje. O problema é que os pelegos que 
convocaram este ato omitiram que o governo de Dilma/Temer é que esteve 
defendendo este ataque todo o tempo. Blindando Dilma e criando uma farsa 
de que este seria um "ataque da direita", por meio de atos claramente 
governistas e chapa-branca, a CUT e demais centrais esvaziaram o próprio 
dia 15/04, pois quem foi lutar de verdade, contra o PL4330, o Congresso e 
Dilma, chegou a ser agredido, como correu com os militantes do MRS em 
Santa Cruz do Sul-RS.

O dia 29 de maio repetiu esta tragédia. Outra vez, esteve colocada a 
possibilidade de apresentar uma alternativa classista à crise do país. De se 
paralisar a produção, garantir uma forte Greve Geral e colocar os 
trabalhadores na cabeça da alternativa de direção e de rumos para o Brasil. 
Mas nada disso foi feito. No entanto, com exceções locais como Porto Alegre, 
novamente, as principais cidades mal tiveram alguma ação neste dia, ou os 
atos se resumiram a manifestantes contratados, burocratas sindicais e 
pouquíssimos ativistas de verdade. Enquanto Dilma retira direitos 
previdenciários e trabalhistas, fábricas estão demitindo em massa ou dando 

férias coletivas, impostos sobem e a inflação dispara, CUT, Força Sindical e 
CSP-Conlutas se limitavam a atos fracos, onde o "Fora Dilma" é uma 
expressão proibida.

O resultado é que os trabalhadores não têm uma direção à altura. 
Veem seus dirigentes acovardados, burocratizados e, muitas vezes, 
diretamente comprados pelo governo, como no caso dos maiores sindicatos 
e centrais. O sujeito pensa: "por que eu vou parar, arriscar ser descontado no 
salário, se este ato é uma furada?". E não podemos tirar a razão, pois o 
movimento sindical é cúmplice dos ataques dos patrões e do governo, ao se 
recusar a lutar de verdade pela Greve Geral para derrubar Dilma, o único 
eixo sério que pode ser levantado diante de um governo e de uma situação 
econômica em que não há diálogo e os trabalhadores estão sendo 
massacrados. 

Defendemos a construção de uma Greve Geral pela base, sem 
condicionar isso a que a CUT a chame, uma exigência impossível de ser 
atendida e claramente oportunista e covarde, de quem não quer a Greve 
Geral de fato. A paralisação nacional deve dialogar com o sentimento de 
quase 90% da população de repúdio ao governo Dilma e ao Congresso, e 
exigir o Fora Todos. As enormes manifestações contra os governos, em 
especial em 15/03 e 12/04, apesar de suas direções burguesas, mostram 
que há milhões de pessoas dispostas a sair às ruas. 
O que falta é justamente o movimento dos trabalhadores organizados se 
somar a isto, dando a politização, esquerdização, combatividade e 
classismo que as manifestações destes dias não tiveram nem terão, à 
medida que a "esquerda" se recusa a disputar o processo e serve de linha 
auxiliar do governo do PT.

A hora já chegou há muito tempo! É preciso uma Greve Geral no 
Brasil. A partir das categorias que já estão em luta, com a educação à frente, 
é urgente lançar o chamado para parar o país, por emprego, salários e 
direitos, contra os ataques sociais, os cortes de verba, a corrupção, o 
arrocho salarial e a repressão. 
Fora Dilma! Fora todos! Que os trabalhadopres governem.
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RAPIDINHAS!

EDITORIAL !
Recessão! PIB cai no 1º trimestre e vai cair ainda mais!
O IBGE anunciou que o PIB brasileiro recuou 0,2% no primeiro 

trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2014. Na 
comparação com o primeiro trimestre de 2014, o PIB caiu 1,6%. Este 
último dado é o mais importante, pois compara trimestres iguais entre si, 
e mostra que o PIB de 2015 deve cair em torno deste mesmo valor, entre 
-1,5% e -2%.

Com o dado divulgado hoje, o PIB acumula queda de 0,9% em 12 
meses até o primeiro trimestre de 2015. A Agropecuária cresceu 4,7%, a 
Indústria caiu 0,3% e os Serviços recuaram em 0,7%. Todos os 
componentes de demanda interna tiveram queda: consumo das famílias 
(-1,5%), consumo do governo (-1,3%) e formação bruta de capital fixo, o 
investimento (também -1,3%).

No trimestre, na Indústria, houve um pequeno crescimento nos 
setores de Construção Civil (+1,1%) e Extração Mineral (+3,3%) e queda 
na Indústria de Transformação (-1,6%) e Eletricidade, Gás, Água, 
Esgoto e Limpeza Urbana (-4,3%). Nos Serviços, houve alta em 
Atividades Imobiliárias (+1,2%) e Serviços de Informação (-1,1%), com 
quedas expressivas em Transporte, Armazenagem e Correio (-2,1%), 
Administração, Saúde e Educação Pública (-1,4%), Outros Serviços (-
1,4%), Intermediação financeira e seguros (-0,8%) e Comércio (-0,4%).
Além da economia andar para trás e estar ainda pior do que em 2014, 
quando o país também viveu uma recessão, a taxa de poupança caiu de 

17% no 1º trimestre de 2014 para 16% no 1º trimestre deste ano. A taxa 
de investimento também caiu no período: de 20,3% para 19,7%. Parece 
pouco, mas mostra que há menos recursos disponíveis para crescer e 
investir, ou seja, a queda do PIB ainda vai vir mais forte nos próximos 
meses.

A queda de 1,6% no PIB no 1º trimestre do ano em relação a igual 
período de 2014 foi a quarta seguida e é a maior desde o segundo 
trimestre de 2009, quando o recuo neste mesmo tipo de comparação foi 
de 2,3%, informou o IBGE. O recorde negativo foi puxado principalmente 
por indústria e serviços. O PIB industrial, segundo o IBGE, recuou 3,0% 
no primeiro trimestre deste ano em relação aos primeiros três meses de 
2014, a quarta baixa seguida nesta base e a maior desde o segundo 
trimestre de 2014 (-3,6%).

O PIB em queda, e sem sinais de recuperação, apenas expressa 
o que se vê por todos os ângulos quando se analisa a economia 
brasileira: aumento da inflação, do desemprego, das dívidas e dos juros; 
queda da produção, do consumo e dos investimentos. O Brasil parou! 
Mais que isso: deu marcha à ré. Dilma é a principal responsável por ter 
quebrado o país, ao governar para banqueiros e multinacionais. E agora 
joga sobre os trabalhadores o custo da crise que ela mesma criou e 
multiplicou.
A hora é urgente e grave. Fora Dilma já! 

Sede Porto Alegre - Rua General Vitorino, 250, ap. 36.
Bairro Centro 

Rio Grande do Sul
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Assad mal governa 22% da Síria. É hora de unir esforços para derrubá-lo!
Nas última semanas, a ditadura de Bashar al-Assad sofreu 

sistemáticas derrotas militares, e hoje está mais isolada e sob a ameaça 
de cair do que nunca. 

Os jihadistas do grupo Estado Islâmico são os que mais têm 
avançado, e tomaram do regime semifascista de Assad a cidade de 
Palmira e, depois desta enorme vitória, também o último posto na 
fronteira com o Iraque. Agora, o EI já controla metade do território da 
Síria, um país que está destroçado e dividido em diferentes áreas sob 
controle de diferentes grupos de oposição, além da área em que o 
governo ainda mantém o comando.

Em uma ofensiva avassaladora de oito dias, o Estado Islâmico 
conseguiu conquistar Ramadi, capital da província iraquiana de Al-
Anbar; Palmira, no deserto sírio; e o posto de fronteira de Al-Tanaf, ao 
sul, após a retirada das forças do ditador Assad. Assim, o regime de 
Bashar al-Assad perdeu o controle das três passagens de fronteira com 
o Iraque, já que o posto de Bukamal também está sob controle do EI e o 
de Al-Yaarubia, mais ao norte, é dominado pelas forças curdas.
"O fato do EI controlar metade do território sírio (mais de 95.000 km2), 
significa que o regime sírio não domina mais que 22% deste território, 
pois o restante está nas mãos de outros grupos rebeldes”, afirmou o 
diretor do grupo Observatório Sírio de Direitos Humanos, Rami Abdel 
Rahman. Nas mãos de Assad permanecem apenas a capital Damasco 
(e nem sequer toda a cidade, pois há bairros rebeldes), Homs e algumas 
outras cidades menores.

Palmira, ponto de convergência de várias estradas e situada na 
província de Homs, na fronteira com o Iraque, foi uma conquista 
fundamental para o EI e uma derrota muito dura para Assad, pois, a partir 
desta área, se pode marchar rumo a Homs e a Damasco. Além disso, o EI 
ganha uma retaguarda mais segura e mais liberdade de movimentos, 
pois Palmira abre uma nova via para o Iraque, Al-Anbar e Ramadi.

A chamada “batalha de Palmira”, iniciada em 13/05, deixou quase 
500 mortos e, junto com a vitória da Frente Al-Nusra contra Assad em 
Idlib, obtida no final de março, dá à oposição a Assad (tanto aos 
militantes do Estado Islâmico como da frente AL-Nusra) o controle ou a 
maioria das províncias de Deir Ezor e Raqa (norte), Hasake (nordeste), 
Aleppo (norte), Homs e Hama (centro). O EI também controla 
praticamente todos os campos de petróleo e gás da Síria, que 
representam um faturamento importante.

Bashar al-Assad já havia admitido, há poucos dias, pela primeira 
vez, que o exército do país sofreu derrotas, mas tinha garantido que a 
guerra contra os rebeldes não estava perdida. "Não falamos de dezenas 
nem de centenas, e sim de milhares de batalhas e é da natureza das 
batalhas que aconteçam avanços e retiradas, vitórias e derrotas, altos e 
baixos", disse Assad. Naquela altura, tinha perdido Idlib e parte de 
Palmira. Depois, disso, perdeu ainda muito mais terreno.

O exército sírio perdeu em cerca de dois meses Idlib e Jisr al-
Shugur, duas cidades importantes do norte, Palmira e os postos de 
fronteira com o Iraque. Na região sul, perdeu o último posto que 
controlava na fronteira com a Jordânia. Além disso, as tentativas de 
avançar na região de Damasco resultaram em fracasso. Assad está 
isolado e praticamente cercado em Damasco.

Como reação, este ditador genocida, que já promoveu ataques 
com armas químicas contra a população civil e pratica massacres um 
atrás do outro, sendo responsável por uma carnificina que matou mais 
de 200 mil pessoas desde o início da revolução síria, aperta ainda mais o 
gatilho contra inocentes desarmados.

Bombardeios da ditadura síria mataram pelo menos 23 pessoas, 
incluindo seis crianças, e feriram cerca de 50 outras apenas num único 
dia de ataques de Assad contra Aleppo, há 2 semanas. Outros sete civis 
foram mortos em Deir Hafer e Bab, duas áreas localizadas no leste e 
norte de Aleppo, sob controle da oposição. Em Idlib, os ataques aéreos 
mataram 12 pessoas, incluindo cinco crianças, informou o OSDH, que 
baseia seus dados em uma rede de fontes no terreno.

O desespero e a violência indiscriminada de Assad não 
conseguem, entretanto, evitar o recuo de suas tropas, cada vez mais 
restritas a mercenários e agentes enviados pelo Irã. Uma nova aliança 
rebelde autodenominada Exército da Conquista, a partir da Frente al 
Nusra, filial síria da Al Qaeda, além do EI, ameaça Assad, depois que 
tomou o quartel de Al Mastuma, o maior da província setentrional de Idlib, 
conquistando o domínio da base militar e da cidade de Idlib.

Nesta região importante do país, em poder do regime de Assad 
estão apenas Ariha e Mehambal, as montanhas de Al Arbain, o aeroporto 
militar de Al Zuhur -cercado pelos islamitas há mais de dois anos- e duas 
povoações habitadas por xiitas.

Assad contra a parede

As tropas de oposição ao ditador Assad estão frequentemente 
combatendo entre si. Estado Islâmico, Al Nusra, Exército Livre Sírio (que 
reúne as forças de oposição essencialmente laicas, algumas delas 
colaboracionistas dos EUA e outras mais independentes) e curdos; são 
diferentes oposições, cada uma com um programa, um método e uma 
composição social diferente, muitas vezes oposta.

Os revolucionários curdos, por exemplo, quase foram 
massacrados, e tiveram que lutar ferozmente para conseguir expulsar o 
EI de Kobane, após este grupo fundamentalista e semifascista tentar 
tomar a cidade, onde promoveria uma massacre, como fez em inúmeras 
outras cidades. 

Em todos os momentos, porém, e mais ainda agora que Assad 
está por cair, além de enfrentar aos fanáticos islâmicos, que acabam 
livrando Assad quando são os trabalhadores de cidades já libertadas do 
governo que viram alvo do EI e da Al Nusra, o mais importante é derrubar 
Assad! Os curdos devem fazer um chamado aos trabalhadores das 
demais regiões e aos grupos que são ou dizem ser de oposição e exigir 
que se faça um grande esforço comum para terminar de derrubar este 

genocida, culpado pela morte de mais de 200 mil pessoas e pelos piores 
crimes de guerra de toda a região, 1000 vezes mais graves que tudo que 
o EI já fez.

Assad nunca esteve tão debilitado e pode cair se a oposição 
realmente o enfrentar com todas suas forças. Os curdos e os demais 
revolucionários sírios, que defendem um governo dos trabalhadores, e 
são anti-imperialistas e laicos, não podem deixar a bandeira de derrubar 
Assad nas mãos do EI! Foram os trabalhadores, comitês populares e um 
movimento profundamente proletário quem primeiro se insurgiu e 
começou a revolução. O EI foi fabricado no exterior, com petrodólares da 
Arábia Saudita e armas e treinamento dos EUA. 
Queremos, antes de tudo, o fim do governo de Assad! Mas, para evitar 
que o EI governe o país após sua derrubada, os revolucionários, dentre 
eles os curdos, em especial, devem se apresentar como uma alternativa 
de governo, e ir para cima de Assad, numa campanha para libertar 
Damasco! Somente assim será possível avançar para a conquista das 
demandas da maioria da população, e não mergulhar a Síria num mar de 
retrocesso e de guerra civil interminável.

Derrubar Assad, pela libertação curda e um governo dos 
trabalhadores na Síria.



José Maria Marin: O vice-presidente da CBF era 
presidente da organização até abril deste ano.

Eduardo Li: Presidente da Federação da Costa 
Rica de Futebol; seria eleito para o comitê 
executivo da Fifa antes de ser preso. 

Eugenio Figueiredo: Presidente da Conmebol 
(Confederação Sul-Americana de Futebol); o 
uruguaio também é membro do Comitê 
Executivo da Fifa 

Jeffrey Webb: Vice-presidente da Fifa e presidente 
da Confederação de Futebol da América do 
Norte e Caribe (Concacaf) 

Julio Rocha: Presidente da Federação 
Nicaraguense de Futebol e membro do comitê de 
desenvolvimento da Fifa 

Costas Takkas: Ex-secretário-geral da Associação
de Futebol das Ilhas Cayman e ligado à Concacaf 

Rafael Esquivel: Presidente da Federação 
Venezuelana de Futebol 
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Padrão FIFA! Corrupção, resultados comprados e fraudes. 
Um furacão atravessa a maior entidade esportiva do mundo, poder máximo 

do esporte mais popular de todos – o futebol. A FIFA é mais que a associação que 
regula o futebol e organiza as Copas do Mundo. Ela comanda federações em 209 
países – sendo mais representativa até mesmo que a ONU. Fundada em 1904, esta 
entidade com sede na Suiça, um dos principais paraísos fiscais e território repleto 
de contas-fantasmas e lavagem de dinheiro, teve 7 grandes diretores presos num 
mesmo dia.

A FIFA movimenta dezenas de bilhões todos os anos, entre patrocínios, 
organização de eventos e transferência de jogadores. Apenas as transferências de 
atletas – mais de 12 mil por ano nos últimos anos – movimentam mais de 3 bilhões 
de dólares. Oficialmente... Porque, por baixo dos panos – como mostrou a falcatrua 
na venda de Neymar ao Barcelona – se movimenta muito mais, que é pago por fora 
e não recolhe impostos, indo irrigar o bolso de dirigentes, empresários e 
atravessadores.

Envolvida com tanto dinheiro, a FIFA adquiriu poderes inimagináveis. 
Durante a Copa no Brasil, em 2014, por exemplo, seu chamado "Caderno de 
Responsabilidades" obrigou o governo e o Congresso brasileiros a votar uma 
verdadeira “lei de exceção”, com privilégios e regras em benefício da entidade, que 
não pagou um centavo de impostos e esteve acima da lei o tempo todo. Donos de 
bares foram despejados de seus negócios, milhares de famílias foram despejadas 
de suas casas, o Estatuto do Torcedor foi jogado no lixo e a polícia montou 

operações de guerra durante os jogos.
Uma expressão, entretanto, foi a que ficou marcada como símbolo do 

mundial no Brasil: "padrão FIFA". Utilizada como deboche, protesto e revolta, a 
expressão brincava com as exigências da FIFA, que impôs ordens e critérios 
luxuosos ou cheios de absurdos, ao que o governo Dilma se ajoelhava e gastava 
bilhões de reais obedecendo todas as ordens, enquanto a saúde, a educação e todo 
o resto seguiam sem verbas e caindo aos pedaços. "Hospitais padrão-FIFA; escola 
padrão-FIFA; salário padrão-FIFA", pediram milhões de pessoas nas ruas em junho 
de 2013 e em tantas outras oportunidades. 

Poucas vezes se conseguiu sintetizar tão bem a discrepância entre 99% 
das demandas e da população sendo abandonadas e 1% recebendo todos os 
recursos, que serviram para enriquecer políticos, empreiteiros e dirigentes de 
futebol. Eis que a imagem da FIFA, que já era associada a negociatas e corrupção 
no entorno de suas atividades, como nas obras para construir e reformar os 
estádios brasileiros, ou nas obras de transporte que nunca saíram do papel, ou 
tiveram o preço duplicado, triplicado e assim por diante, piorou ainda mais. 

Agora, se fala em compra de resultados, como no caso da Copa de 2002, 
vencida pelo Brasil, no Japão e na Coreia do Sul. Assim como já se comprovou que 
a escolha dos locais dos mundiais - África do Sul e Brasil, em 2010 e 2014, e Rússia 
e Catar nas duas próximas edições - foi decidida na base da propina e da corrupção. 
A FIFA mostrou que seu "padrão" é a roubalheira, o crime e a manipulação de 
resultados.         

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é uma das entidades mais 
diretamente envolvida nas falcatruas da FIFA. Por exatos 23 anos, o presidente da 
CBF foi Ricardo Teixeira, genro de João Havelange, também brasileiro, presidente 
da FIFA por 24 anos. Teixeira e Havelange colocaram de volta à 1a divisão time que 
havia sido rebaixado, venderam o futebol para a Nike e desviaram quantidades 
imensas de dólares, empobrecendo clubes e torcedores, sugando dinheiro público 
e ficando cada vez mais ricos.

Havelange deixou Joseph Blatter em seu lugar, e ele está mandando na 
FIFA há 17 anos, tendo acabado de se reeleger para mais um mandato. Teixeira 
deixou em seu lugar, na CBF, depois de ser processado por corrupção na Suiça e de 
ter que renunciar, José Maria Marin e, depois, Marco Polo del Nero. Eles são nada 
mais nada menos que ladrões de medalhas de premiação e apoiadores da ditadura 
militar, que devastou o Brasil até a metade dos anos 80. Marin, o presidente que 
assumiu depois de Teixeira, hoje é o vice-presidente da CBF, presidida por Del 
Nero. E é o mesmo Marin que hoje está na cadeia. 

Antes de ser uma ladrão de medalhas de um torneio juvenil de futebol e de 
ser preso por receber 2 milhões de dólares por mês para ser o corrupto-chefe da 
CBF, Marin era deputado estadual pela ARENA durante a ditadura. Auxiliar de Maluf 
e um dos que mais bradou para que o jornalista Vladimir Herzog fosse preso (depois 
tendo sido torturado e assassinado), Marin fez os seguintes discursos de apoio ao 
maior torturador da ditadura, o assassino Sérgio Fleury: “Aqueles que o conhecem 
de perto, sabem que ele é um chefe de família exemplar, mas, mais do que tudo, ele 
cumpre seus deveres como policial da maneira mais louvável possível”. “dedicou 
sua vida inteiramente ao combate do crime”. “Conhecendo seu caráter como eu 
conheço, não há dúvida de que Sérgio Fleury ama sua profissão; de que Sergio 
Fleury se dedica ao máximo, sem medir esforços nem sacrifícios para honrar não 
apenas a polícia de São Paulo, mas acima de tudo seu título de delegado de polícia. 
Ele deveria ser uma fonte de orgulho para a população de nossa cidade”.

Hoje, Marin está na cadeia, junto de outros seis dirigentes da FIFA, presos 
por corrupção. A polícia suíça efetuou as prisões a pedido da Justiça americana, 
pois, no que se refere ao Brasil, este criminoso nunca foi sequer ameaçado, 
estando sempre acima da lei.

O vice-presidente da Fifa, Jeffrey Webb, que é presidente da Concacaf 
(Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe), também está 
entre os detidos. Ele, Marin e os outros podem ser extraditados para os Estados 
Unidos. Mas, assim como 7 já foram presos, outras centenas também deveriam ser. 
Conheça alguns dos "ladrões da bola".

Esta quadrilha armou um esquema de corrupção com propinas de pelo 
menos US$ 150 milhões de dólares (mais de R$ 470 milhões), que existe há pelo 
menos vinte e quatro anos. Entre as acusações que os suspeitos enfrentam estão 
lavagem de dinheiro, crime organizado e fraude eletrônica. Entre os brasileiros, 
além de Marin, José Hawilla, dono da Traffic Group, maior agência de marketing 
esportivo da América Latina é outro que pode ser preso. O outro acusado é José 
Margulies, conhecido como José Lázaro, proprietário de empresas de transmissão 
de eventos esportivos.

A definição dos locais das Copas de 2018 e 2022, na Rússia e no Catar, 
respectivamente, é descrita como: "gestão criminosa de verbas e lavagem de 

dinheiro, ligadas à distribuição de verbas para as Copas de 2018 e 2022". 
Autoridades também fizeram buscas na sede da Fifa em Zurique, onde documentos 
e arquivos digitais foram confiscados.

Os dirigentes da Fifa presos estavam reunidos em Zurique para o encontro 
anual da organização, marcado para sexta-feira, no qual o presidente Joseph 
Blatter buscava um quinto mandato. Blatter, aliás, foi reeleito alguns dias depois, 
apesar de todo o escândalo. Isso foi possível porque quem elege o presidente da 
FIFA são justamente os presidentes das federações nacionais, como a CBF, onde 
os corruptos também fazem a festa. Blatter é o grande chefe do desvio de verbas 
públicas que ocorre em toda Copa do Mundo. Mas, ao distribuir parte deste dinheiro 
desviado para os presidentes de federações nacionais, a quadrilha vai defendendo 
um ao outro e, assim, entre Havelange e Blatter, eles vêm comandando o futebol 
mundial há mais de 40 anos. 

FIFA e CBF no mar de lama. Antro de ladrões, 
membros da ditadura e inimigos do futebol.

Alienação é achar que a corrupção no esporte não tem a ver conosco.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é uma das entidades mais 
diretamente envolvida nas falcatruas da FIFA. Por exatos 23 anos, o presidente da 
CBF foi Ricardo Teixeira, genro de João Havelange, também brasileiro, presidente 
da FIFA por 24 anos. Teixeira e Havelange colocaram de volta à 1a divisão time que 
havia sido rebaixado, venderam o futebol para a Nike e desviaram quantidades 
imensas de dólares, empobrecendo clubes e torcedores, sugando dinheiro público 
e ficando cada vez mais ricos.

Havelange deixou Joseph Blatter em seu lugar, e ele está mandando na 
FIFA há 17 anos, tendo acabado de se reeleger para mais um mandato. Teixeira 
deixou em seu lugar, na CBF, depois de ser processado por corrupção na Suiça e de 
ter que renunciar, José Maria Marin e, depois, Marco Polo del Nero. Eles são nada 
mais nada menos que ladrões de medalhas de premiação e apoiadores da ditadura 
militar, que devastou o Brasil até a metade dos anos 80. Marin, o presidente que 
assumiu depois de Teixeira, hoje é o vice-presidente da CBF, presidida por Del 
Nero. E é o mesmo Marin que hoje está na cadeia. 

Antes de ser uma ladrão de medalhas de um torneio juvenil de futebol e de 
ser preso por receber 2 milhões de dólares por mês para ser o corrupto-chefe da 
CBF, Marin era deputado estadual pela ARENA durante a ditadura. Auxiliar de Maluf 
e um dos que mais bradou para que o jornalista Vladimir Herzog fosse preso (depois 
tendo sido torturado e assassinado), Marin fez os seguintes discursos de apoio ao 
maior torturador da ditadura, o assassino Sérgio Fleury: “Aqueles que o conhecem 
de perto, sabem que ele é um chefe de família exemplar, mas, mais do que tudo, ele 
cumpre seus deveres como policial da maneira mais louvável possível”. “dedicou 
sua vida inteiramente ao combate do crime”. “Conhecendo seu caráter como eu 
conheço, não há dúvida de que Sérgio Fleury ama sua profissão; de que Sergio 
Fleury se dedica ao máximo, sem medir esforços nem sacrifícios para honrar não 
apenas a polícia de São Paulo, mas acima de tudo seu título de delegado de polícia. 
Ele deveria ser uma fonte de orgulho para a população de nossa cidade”.

Hoje, Marin está na cadeia, junto de outros seis dirigentes da FIFA, presos 
por corrupção. A polícia suíça efetuou as prisões a pedido da Justiça americana, 
pois, no que se refere ao Brasil, este criminoso nunca foi sequer ameaçado, 
estando sempre acima da lei.

O vice-presidente da Fifa, Jeffrey Webb, que é presidente da Concacaf 
(Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe), também está 
entre os detidos. Ele, Marin e os outros podem ser extraditados para os Estados 
Unidos. Mas, assim como 7 já foram presos, outras centenas também deveriam ser. 
Conheça alguns dos "ladrões da bola".

Esta quadrilha armou um esquema de corrupção com propinas de pelo 
menos US$ 150 milhões de dólares (mais de R$ 470 milhões), que existe há pelo 
menos vinte e quatro anos. Entre as acusações que os suspeitos enfrentam estão 
lavagem de dinheiro, crime organizado e fraude eletrônica. Entre os brasileiros, 
além de Marin, José Hawilla, dono da Traffic Group, maior agência de marketing 
esportivo da América Latina é outro que pode ser preso. O outro acusado é José 
Margulies, conhecido como José Lázaro, proprietário de empresas de transmissão 
de eventos esportivos.

A definição dos locais das Copas de 2018 e 2022, na Rússia e no Catar, 
respectivamente, é descrita como: "gestão criminosa de verbas e lavagem de 

Algumas pessoas podem pensar que os trabalhadores têm pouco ou nada 
a ver com isso, pois o futebol é uma "alienação" e que a FIFA e seus torneios são 
privados, pouco importando, assim, se há ou não há roubo entre eles. Mas pensar 
isso é um grande erro. As propinas pagas pela FIFA para garantir seus negócios são 
pagas a muitos políticos, que ganharam dinheiro para suprimir direitos e liberdades 
civis durante a Copa do Mundo no Brasil, por exemplo. Durante a Copa e antes dela, 
o direito de greve foi proibido, as manifestações foram criminalizadas, o direito de ir 
e vir foi cassado, operários e um manifestante foram mortos e dezenas de milhares 

de famílias foram expulsas de suas casas; além de tudo que foi roubado do 
orçamento público. Praticamente a mesma coisa aconteceu 4 anos antes na África 
do Sul. E está acontecendo agora na Rússia. Isso tem tudo a ver com os interesses 
da população, independentemente de quem gosta ou não de futebol.

Além disso, há sérias denúncias de manipulação de resultados e de fraude 
nos campeonatos. O que, apesar da eterna defesa da imprensa - com a Globo à 
frente - de que não se manipulam jogos, de que há "erros" sem intenção dos juízes e 
que roubar partidas seria uma teoria da conspiração; agora vem à tona que a FIFA, 
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junto dos principais patrocinadores, como a Nike, exigia a escalação de 
determinados jogadores. É o caso de que "quem paga a banda escolhe a música". E 
quem passa por cima de técnicos e de decisões esportivas para impor a escalação 
de jogadores com quem se tem contratos, obviamente gasta bem menos para 
comprar árbitros e jogadores de menor expressão e manipular resultados.

Tanto esta não é nenhuma teoria da conspiração, que, na Itália, que sempre 
foi um dos polos mais importantes do esporte nas últimas décadas, já houve pelo 
menos 3 grandes episódios de fraude de resultados, inclusive com o rebaixamento 
e punição de clubes como o Milan e a Juventus. O mesmo já se deu na Inglaterra, na 
França e até na Alemanha. O rebaixamento do então poderoso Olympique de 
Marseille é um exemplo. No Brasil, um dos países mais corruptos do mundo, em que 
se rouba até verba de merenda escolar, não poderia ser diferente. 
Os campeonatos brasileiros sempre foram roubados. E seguem sendo. O caso 
mais famoso é o de 2005, quando Edilson Pereira de Carvalho foi descoberto 
vendendo os jogos que apitava por R$ 10 mil a R$ 15 mil, e que, depois, foram todos 
anulados. Mas outros também roubaram antes dele, junto com ele e depois dele. E 
nenhum outro jogo foi anulado, apenas aqueles de 2005, para beneficiar um clube 
de grande torcida - e com muitos negócios envolvendo empresas importantes e a 
própria CBF.

Da mesma maneira, a CBF pune clubes e torcidas quando quer, 
beneficiando uns e prejudicando outros. Também é notória a prática de chamar para 
a seleção brasileira jogadores que, depois de vestirem a camiseta da seleção, vão 
ter seu preço aumentado. Assim, técnicos e dirigentes chamam jogadores em troca 
de ganhar propina de seus empresários, ou das empresas que os patrocinam. No 
âmbito das federações estaduais e da CBF, as máfias que controlam isso tudo 
reelegem os mesmos "cartolas" por décadas, através de reeleições infinitas, com 
apoio dos políticos de diferentes partidos. Muitas vezes, os próprios dirigentes de 
clubes são políticos, como já ocorreu com ex-presidentes do Corinthians, Cruzeiro, 
Internacional, Grêmio e tantos outros clubes. Ao mesmo tempo, o Congresso vota 
isenção de impostos para os clubes, perdão de dívidas com o INSS e outros 
benefícios, como construção de estádios. 

É o dinheiro dos trabalhadores que é desviado para clubes e federações, 
onde é novamente roubado e vai parar nas mãos de dirigentes, políticos e grandes 
empresários. E isso também ocorre no vôlei, no basquete, na natação, etc. O 
contrato do Banco do Brasil com a Federação Brasileira de Vôlei, por exemplo, 
acaba de ser suspenso por conta de desvios também desta federação. Nestes 
demais esportes, os dirigentes também fazem parte de máfias, instaladas nas 
federações há 20, 30 ou 40 anos. 

Petrobrás foi saqueada por Lula e Dilma. Agora é oficial!
Depois de a antiga diretoria da Petrobrás admitir que 88 bilhões de 

reais foram roubados da empresa nos governos do PT, e de esta mesma 
diretoria ser demitida por haver admitido estes números, saiu o balanço 
oficial da empresa sobre o ano de 2014. 

A nova diretoria, nomeada para maquiar os números e dar a 
impressão de que algo mudou, escondeu parte da sujeira para debaixo do 
tapete, para poder melhorar a aparência do estrago. Mas também teve que 
admitir que 50,8 bilhões foram tirados da Petrobrás. Pouco mais da metade 
do roubo divulgado antes, mas que provam que, mesmo escondendo muita 
coisa embaixo do tapete, não foi 
possível tapar o sol com a peneira.

Pela “contabilidade criativa” do governo Dilma, que frauda dados da 
inflação, do desemprego, do PIB, das exportações e de absolutamente tudo, 
o rombo provocado pelo PT foi dividido em R$ 6,2 bilhões com corrupção e 
de R$ 44,6 bilhões com “má gestão de projetos”, que é um eufemismo para 
corrupção da mesma forma. No total, R$ 50,8 bilhões desviados da 
Petrobrás!

Além destes números estarrecedores, que já fazem do Petrolão um 
dos maiores escândalos de corrupção mundiais de todos os tempos, a 
Operação Lava Jato segue revelando mais sujeira ainda. O próximo alvo 
que está sendo investigado é o Petros, fundo de pensão dos trabalhadores 
da Petrobrás, que também pode ter sido assaltado pelos gestores do PT.

Tanta corrupção não poderia ficar sem consequências financeiras 
desastrosas. Roubada por todos os poros, a Petrobrás teve prejuízo de R$ 
21,6 bilhões em 2014! É o pior resultado de uma empresa brasileira no ano 
passado e em mais de uma década! É um rombo maior do que tudo o que o 
governo vai cortar da saúde e da educação neste ano!

Mas o pior não é nem isso; é sua dívida. A estatal deve R$ 351 
bilhões, praticamente o dobro do seu valor de mercado, que é de R$ 172 
bilhões. Isso quer dizer que, se a companhia fosse vendida hoje pelo valor 
de mercado, o montante arrecadado conseguiria apenas pagar metade da 
dívida total da petroleira! 

Com uma situação tão deteriorada, cresce a probabilidade de 
novos aumentos do preço da gasolina e do diesel ainda neste ano. “A 
divulgação do balanço pode até melhorar as expectativas no curto prazo, 
mas, no médio e no longo prazos, o que interessa é o endividamento da 
empresa. Para reverter o quadro precário, a empresa precisa promover um 
tarifaço semelhante ao do setor elétrico e reajustar os combustíveis nas 
refinarias”, diz Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura.

Ele considera inevitável que a estatal corte projetos para ajustar as 
contas e melhorar a gestão. “Os erros de projetos que levaram à perda de 
R$ 44,6 bilhões são mais graves que a corrupção, que desperdiçou R$ 6,2 
bilhões.” 

Prisão para todos. Por um futebol a serviço dos torcedores.

E esta projeção de maior dilapidação do patrimônio da companhia, 
compartilhada pela maioria dos analistas, já vem ocorrendo. Dilma deve 
entregar parte da BR Distribuidora, privatizando mais um grande setor. A BR 
Distribuidora, presente em todo o país, é altamente lucrativa e líder no 
mercado de postos de combustíveis. Entregar seu controle será um crime!

Além disso, a Petrobrás está querendo vender mais de R$ 40 
bilhões de todo seu patrimônio! São ações minoritárias em uma série de 
outras empresas - muitas delas estratégicas -, investimentos no exterior e 
eliminação de investimentos em refinarias e áreas de pesquisa e 
exploração. Significa um corte e uma economia burros! Dilma fecha ou se 
retira de áreas que poderiam dar grande resultado, ganhando alguma coisa 
no curto prazo e entregando os “ovos de ouro” do futuro. 

Ao mesmo tempo, demitiu mais de 8 mil empregados em 2014 e 
reduziu seus quadros de mais de 86 mil funcionários diretos para cerca de 
81 mil! É uma prova clara de que, além de estar fatiando e destruindo parte 
da Petrobrás, Dilma está jogando os custos deste processo sobre os 
trabalhadores. Com Dilma, a Petrobrás está menor, mais endividada e 
atolada em corrupção e maus resultados.
Dilma chefia um governo que está depredando a Petrobrás, assaltando 
seus cofres, reduzindo seu tamanho, cortando empregos e se desfazendo 
de patrimônio.

É urgente derrubar Dilma. Fora Dilma! Fora todos. Que os 
trabalhadores governem.

Demissões e privatização!

Marco Polo del Nero, atual presidente da CBF, diante da prisão de 
Marin, seu mentor, e da possibilidade de ele mesmo ser preso, disse que 
"não sabia de nada". É a mesma desculpa de Lula e Dilma, mostrando 
que o cinismo e a desfaçatez também fazem escola. Del Nero não 
apenas sabia e sempre soube, como só está lá por isso. Ele, Marin e 
Ricardo Teixeira são farinha do mesmo saco, e, sempre junto de políticos 
e empresários, vêm decidindo quem manda no futebol de cada estado, 
comprando juízes e desviando verba pública desde que passou a existir 
o campeonato brasileiro, em 1971, em plena ditadura. A mesma coisa em 
toda a América do Sul, onde a Conmebol, do presidente Nicolás Leoz, faz 
a mesma coisa. E, no mundo todo, a FIFA.

Por envolver verbas públicas, transmissões em TV e rádio, que 
são concessões públicas, e se tratar de fraude, crime contra a economia, 
lavagem de dinheiro, estelionato e formação de quadrilha, todos estes 
dirigentes têm que ser presos: Havelange, Blatter, Leoz, Teixeira, Marin, 
Del Nero e os centenas de dirigentes de clubes e federações.

Os campeonatos e o futebol, como organização de uma paixão 

popular e expressão da cultura que emociona e encanta milhões de 
pessoas não podem ser vítimas de burgueses corruptos e criminosos. 
Os próprios atletas, junto dos torcedores, devem assumir o controle das 
ligas e dos campeonatos, garantindo o mínimo de lisura. Apesar de todos 
seus limites, o "Bom Senso", que reúne alguns jogadores de futebol mais 
críticos, junto de sindicatos de atletas por todo o país, pode ser o embrião 
de algo mais democrático, representativo e popular que vá neste sentido.

Somos a favor de se confiscar os bens de dirigentes e de clubes 
de futebol que tenham recebido dinheiro público. Que seja proibida a 
reeleição de dirigentes esportivos, e que eles não possam ser 
remunerados. Que as dívidas trabalhistas e previdenciárias sejam 
imediatamente pagas, sob pena de penhora de bens, bilheterias de 
jogos, e punições esportivas, como rebaixamento e fechamento dos 
clubes. Que mais nenhum centavo público vá financiar o futebol, e que o 
dinheiro desviado seja ressarcido.  E que todos os dirigentes, 
empresários, jornalistas e políticos envolvidos com a corrupção, 
praticando, facilitando ou acobertando ela, sejam presos e banidos do 
esporte. 

Além de roubada, quebrada!
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70 bilhões de motivos para o Fora Dilma! Governo aplica maior corte 
social da História e Dilma vai destruir a educação, saúde e conquistas sociais.

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

O governo Dilma 
anunciou, no  dia 22/05, o corte 
de  R$  69 ,9  b i l hões  no  
Orçamento deste ano aprovado 
pelo Congresso Nacional há um 
mês. O "contingenciamento" 
destes 70 bilhões de reais é 
justificado como sendo para 
"manter equilibradas as contas 
públ icas",  e garant i r  um 
superávit primário (economia do 
orçamento para pagar a dívida 
pública) de 1,1% do Produto 
Interno Bruto (PIB).

O corte de verbas foi 
d r á s t i c o ,  v i o l e n t o  e  
generalizado! Não deixou 
ninguém para trás e arrasou 
com tudo. Os  investimentos do 
Programa de Aceleração do 
Cresc imen to  (PAC) ,  po r  
exemplo, foram arrebentados 
por um corte de R$ 25,7 bilhões. 
As demais despesas foram 
cortadas em R$ 22,9 bilhões, 
esvaziando as verbas da 
e d u c a ç ã o  e  d a  s a ú d e ,  
principalmente. A tesourada 
ainda atingiu as emendas 
parlamentares em R$ 21,4 
bilhões. Estas emendas, ainda 
que originárias de deputados 
c o r r u p t o s ,  v ã o  q u a s e  
integralmente para obras como 
hospitais, postos de saúde, 
escolas, projetos de moradia, 

etc. 
No final das contas, Dilma fez 
terra arrasada e é pior que um 
desastre natural, como um 
tsunami ou um terremoto como o 
q u e  d e s t r u i u  o  N e p a l  
recentemente.

Os recursos do Minha 
Casa Minha Vida  fo ram 
drasticamente cortados e 
caíram para R$ 13 bilhões, 
sendo que o previsto eram R$ 
18,6 bilhões. Na saúde, os 
cortes são de R$ 
11,77 bilhões! Na 
educação, R$ 9,42 
bilhões, quase 20% 
de tudo que estava 
p r e v i s t o .  N o  
M i n i s t é r i o  d a s  
Cidades, o corte foi 
de R$ 17,23 bilhões, 
o equivalente a 54% 
de todo o previsto! 
As obras vão parar 
de vez! 
E assim por diante. 
As obras vão parar, 
o s  l e i t o s  d e  
hospitais vão fechar 
e o descontrole e 
caos social serão 
multiplicados. Isso, 
ao mesmo tempo 
em que Dilma sobe 
impostos e taxas de 

serviços públicos básicos, como 
água, luz e gás. Além de ser 
um corte cruel e violento, o maior 
em 515 anos de História, este 
arrocho segue uma sequência 
de outros cortes feitos desde o 
1o ano do mandato de Dilma, e 
que levaram o Brasil à recessão 
e ao desastre de hoje. 
Em 2011, primeiro ano de Dilma 
Rousseff, o bloqueio foi de R$ 50 
bilhões. Em 2012, esse valor 
subiu para R$ 55 bilhões. Já em 

2013, o corte foi de R$ 38 
bilhões e em 2014, R$ 44 
bilhões. Ao todo, incluindo os 
cortes de 2015, Dilma arrancou 
R $  2 5 7  b i l h õ e s  d o s  
trabalhadores! Em valores 
corrigidos pela inflação, os 
cortes dos anos anteriores 
seriam ainda maiores e a conta 
real é de cerca de 300 bilhões de 
reais, cortados pelo governo 
mais neoliberal de todos os 
tempos!

Universidades sem água e comida, destruição do FIES e
 Pronatec, hospitais com lixo acumulado e obras paradas!

A situação de cortes do 
orçamento é tão desesperadora 
que, apenas com o que o 
governo já cortou (e vai cortar 
muito mais), Dilma praticamente 
acabou com o Pronatec neste 
ano. As aulas para a formação 
t é c n i c a  d e  m i l h õ e s  d e  
estudantes simplesmente ainda 
nem começaram em 2015! No 
FIES, Dilma cortou as verbas em 
centenas de milhões de reais, e 
o número de estudantes 
a t e n d i d o s  d e v e  c a i r  
brutalmente. Sobre a moradia, 
D i l m a  a c a b o u  c o m  o  
financiamento de móveis e 
eletrodomésticos e a construção 
de casas está paralisada. As 
demais obras de infraestrutura, 
saneamento básico e transporte 
também estão quase todas 

paradas! O Brasil todo está 
parado! Ou andando para trás!

Na saúde, multiplicam-se 
os flagrantes de hospitais sem 
verba nem mesmo para pagar 
funcionários ou às empresas 
terceirizadas que preparam a 
c o m i d a  d e  p a c i e n t e s ,  
acompanhantes e funcionários; 
que fazem a segurança; ou que 
limpam e recolhem o lixo dos 
hospitais. É um escândalo. 
Dilma é a responsável direta por 
colocar a população em 
situação de risco de morte nos 
hospitais, além de ser a culpada 
por leitos estarem sendo 
fechados e de não haver nem 
pessoal nem material para 
garantir um atendimento mínimo 
que seja.

N a  e d u c a ç ã o ,  

combinam-se o quase fim do 
ensino técnico federal, o corte 
drástico do acesso ao ensino 
superior via bolsas e a falência 
das universidades públicas! 
Hospitais Universitários não têm 
mais como atender as pessoas; 
universidades não pagam suas 
contas de água e luz; e a 
qualidade dos serviços públicos 
vai para o fundo do poço. 

É um crime contra a 
população! Feito para salvar as 
economias imperialistas, para 
quem o Brasil deve cerca de R$ 
3 trilhões; dívida que FHC 
aumentou, mas Lula e Dilma 
fizeram ir às alturas. O pior é 
isso: os brasileiros estão sendo 
massacrados e assaltados pelo 
governo, mas a dívida segue 
aumentando, pois, por maior 

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

Não pode mais haver 
dúvidas, vacilações ou omissão: 
é hora de derrubar Dilma! O 
PSDB, o DEM e o PSOL, 
"oposições" parlamentares, já 
deixaram claro que são contra o 
fim do mandato de Dilma, seja 
por pressão popular, seja por 
meio de um processo de 
impeachment. Não por acaso 
muitos dos manifestantes que 
saíram às ruas pelo Fora Dilma 
estão acusando o PSDB de 
traidor, pois confiavam que este 
p a r t i d o  f a r i a  a l g o  p a r a  
interromper o mandato de 
Dilma. Uma fantasia que sempre 
denunciamos como algo irreal, 
pois PT e PSDB são iguais e 
ambos divergem apenas em 

f u t i l i d a d e s ,  e s t a n d o  
compromissados um com o 
ou t ro  em não  de i xa r  a  
estabilidade burguesa ser 
a m e a ç a d a  p o r  n e n h u m  
processo das ruas. Foi assim 
quando o PT se recusou a 
encampar o Fora FHC, favor 
devolvido pelo PSDB durante o 
mensalão, quando protegeram 
Lula, e agora de novo.

M a s  a  i l u s ã o  d o s  
manifestantes que esperavam 
outra coisa do PSDB é a mesma 
"aná l i se " ,  ca r regada  de  
desonestidade intelectual ou 
ignorância política, utilizada por 
partidos como o PSTU e PSOL 
para não fazer nada para 
derrubar Dilma, e, ao contrário, a 

blindar, ao se recusarem a 
chamar o Fora Dilma pela 
esquerda, com medo da 
"direita". Sendo que a direita 
mais atuante no Congresso é o 
PMDB, que é do governo Dilma, 
e o próprio PT, que encabeçou a 
retirada de direitos,e  é o próprio 
governo. Que acaba de cortar 70 
bilhões dos trabalhadores!

Não há diálogo possível 
com o governo Dilma. Já são e 
serão ainda mais só ataques 
daqui para frente. É necessário 
derrubar Dilma! E apenas cerca 
de 10% da população ainda 
apoia este governo, índice pior 
do que o de qualquer outro 
governo recente. Ou seja, é 
possível derrubar Dilma! Sendo 
necessário e possível derrubar o 
governo burguês, de direita e 
pró-imperialista de plantão, não 
quer dizer que isto será 
conseguido, mas não chamar a 
isto é uma traição histórica!

Ao se omit i r  neste 
momento, partidos eleitorais e 
organizações de esquerda são 
cúmplices do governo e deixam 
livre o terreno de revolta e juta 
indignação contra o governo. 
Como em política não há vazio 
permanente, a covardia e 
capitulação ao PT vai alimentar 
as saídas pela direita. Ou seja, 
PSTU, PSOL e tantos outros 
grupos que não chamam o Fora 
D i l m a ,  p o r  s e r e m  
burocratizados, eleitoreiros, 

oportunistas e acomodados 
socialmente, mas que justificam 
isso com o "medo da direita", 
deveriam ter medo de si 
mesmos, pois são estes grupos 
que estão alimentando esta 
ameaça  de  d i re i t a  ho je  
inexistente como algo sério, e 
quase implorando que ela surja, 
já que estão assustados 
embaixo de suas camas, ou de 
braços dados com o PT no 
Congresso, nos atos de rua e em 
eleições sindicais.

O MRS não acredita em 
"burguesia progressiva", "bom 
burguês" ou frentes únicas 
polít icas traidoras com o 
governo ou parte dos patrões. A 
nossa luta é contra a burguesia 
toda e, mais ainda, contra quem 
chefia seu projeto em cada 
momento. Hoje, a burguesia se 
unifica e aplica sua política 
centralmente por meio do 
governo Dilma!  Por isso, não 
titubeamos. 

Fora Dilma! E Fora 
Temer, Renan e Cunha! Fora 
todo o Congresso, PT, PSDB, 
PCdoB, PMDB, etc. Não há 
nenhum congressista sem a 
mancha do governismo ou da 
representação da burguesia, e 
que não tenha votado a favor de 
a lgum ataque cont ra  os 
trabalhadores, nem na Câmara 
nem no Senado. Portanto, Fora 
todos! Que os trabalhadores 
governem!

Fora Dilma já!

que seja o aperto, todos estes 
bilhões não vão conseguir 
sequer pagar todos os juros da 
dívida, que vai subir novamente.

E estes R$ 70 bilhões 
arrancados das áreas sociais e 
do desenvolvimento do Brasil, 
não vêm sozinhos. As Medidas 
Provisórias que atacam as 
viúvas do INSS, pescadores e 
desempregados são apenas o 
começo de ataques ainda mais 
p r o f u n d o s  c o n t r a  o s  
trabalhadores, pois renderam 
"apenas" R$ 5 bilhões ao 
governo. Além disso, Dilma 
aumentou impostos e retirou 
isenções fiscais sobre a folha de 
pagamento, o que deve levar a 
mais desemprego e mais 
confisco salarial de quem não for 
demitido.

Tal situação já seria o pior 
dos mundos, mas ainda fica pior. 
Como um círculo vicioso, ao 
retirar dinheiro de circulação, 

arrochando trabalhadores e 
paralisando obras e serviços, 
Dilma atira o Brasil numa 

r e c e s s ã o  
a inda  ma is  
s e v e r a .  
D e p o i s  d e  
ficar parado 
por 4 anos, o 
país vai ver o 
PIB cair neste 
ano. E, para 
quem pensa 
que 2016 vai 
ser o ano da 
recuperação, 
o  p r ó p r i o  
g o v e r n o  j á  
r e c o n h e c e  
que não vai 

haver crescimento de novo! Ou 
vai crescer 1%, o que é o mesmo 
que nada. 

Como reflexo de uma 
economia em que diminuem as 
vendas, a produção, as obras e 
o consumo, apesar de subir os 
impostos, a arrecadação cai. O 
governo arrecadou R$ 109,241 
bilhões em abril, queda de 
4,62% em relação ao mesmo 
mês de 2014. No acumulado do 
ano, as entradas de recursos por 
essa via somam R$ 419 bilhões 
(queda de 2,71%). O montante é 
o menor para o primeiro 
quadrimestre desde 2011. Ou 
seja, arrecadando menos, tudo 
o que se corta não vai ser 
suficiente. E vai ter que se cortar 
ainda mais! É uma catástrofe e 
são os trabalhadores que estão 
pagando esta conta.

Seguindo os mandos do FMI - Christine Lagarde, em seminário sobre metas 
da inflação no Rio, no mesmo dia que governo anuncia cortes de verbas, declar: 

“A austeridade macroeconômica está claramente na direção correta”


