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Últimos dias antes do 
afastamento definitivo de Dilma. 

Que não volte nunca mais! 100 
dias de Temer. Fora Temer e Fora 

Todos!

Aonde vai o MAIS, corrente 
surgida da ruptura de quase 

metade do PSTU?

Erdogan assume poderes 
ditatoriais na Turquia e promove 

massacre contra curdos!
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Recordes de gastos e problemas nas Olimpíadas
As Olimpíadas do Rio ainda nem haviam começado e 
os problemas batiam recordes. Relatos de atletas de 
inúmeras delegações davam conta de um cenário de 
erros, descaso e falta de qualidade generalizados na 
Vila Olímpica, onde ficam os apartamentos dos 
esportistas. Pias quebradas, chuveiro improvisados 
ou sem funcionamento, banheiros dos locais de 
treinamento entupidos e fechados, comida que acaba 
no meio do dia... Os jogos começaram e a realidade 
não melhorou.
Aos problemas de infraestrutura, que chegaram a 
assustar chineses e fazer os australianos 
abandonarem os alojamentos, somaram-se as filas 
intermináveis, de mais de 2 horas para simplesmente 
conseguir passar – com o ingresso na mão – pelas 
roletas de entrada. Também somaram-se a 
criminalidade em grande escala, os problemas 
ambientais e a permanente e até já esperada 
corrupção.
Neste último aspecto, foi desmascarado um 
megaesquema de desvio e venda ilegal de ingressos, 
no valor de mais de 10 milhões de dólares, 
envolvendo os crimes de associação criminosa, 
marketing de emboscada (como é chamada a 
estratégia de se associar de forma indevida a um 
evento para obter benefícios de um patrocinador 
oficial) e facilitação de cambismo. Outra vez, como 
na Copa do Mundo, empresários, políticos, dirigentes 
e agentes públicos manipulam, fraudam e lucram 
com um evento, provando que os negócios dão as 
cartas e que acabou qualquer espírito de que “o 
importante é competir”.

Água tóxica, esgoto e poluição
Na questão ecológica, a Olimpíada é um desastre. 
Todos os compromissos assumidos pelo Rio no 
dossiê de candidatura para os Jogos Olímpicos foram 
descumpridos. O tratamento do esgoto lançado baía 
de Guanabara não avançou nem metade do 
prometido. A lagoa de Jacarepaguá, que margeia o 
Parque Olímpico, continua exalando mau cheiro 
permanente e nem mesmo algo fácil, como o plantio 
de mudas na Mata Atlântica, foi realizado. Deixar a 
Lagoa Rodrigo de Freitas própria para banho, então, 
foi completamente descartado. Entre as obras 
abandonadas, estão a drenagem da lagoa, cuja 
licitação foi suspensa por formação de cartel.
Com nada tendo saído do papel, o Rio ainda corre o 
risco de uma nova mortandade de peixes nesta lagoa, 
que margeia o Parque Olímpico, já que em setembro 
do ano passado, cerca de uma tonelada de peixes 
mortos foi retirada das águas da lagoa. O fato se 
deveu a simples ventos, que remexeram as águas da 
lagoa, e com isso a podridão existente no seu fundo, 
tomado de esgoto, o que liberou gases tóxicos, 
reduzindo o oxigênio para os peixes. E a falta de 
saneamento básico na região faz com que o esgoto 
siga sendo ainda mais depositado, diariamente. O 
mesmo acontece na lagoa de Jacarepaguá.
Na baía de Guanabara, local das competições de vela, 
o objetivo de limpar 80% do esgoto produzido pelas 9 
milhões de pessoas que vivem no entorno da baía não 
chegou nem perto da meta. Foram feitas menos 
estações de tratamento do que o necessário, e faltam 
tubulações para escoar o esgoto das poucas que foram 
feitas. As áreas de competição da vela estão imundas 
e tóxicas!
A meta de plantar 24 milhões de mudas também não 
foi atingida, assim como nada do que foi prometido 
no documento de 614 páginas confeccionado para 
ganhar o direito de sediar as Olimpíadas. O famoso 
“legado dos Jogos” não vai existir, e o Rio continua e 
continuará com os mesmos problemas – ou ainda 
maiores – depois do evento.

Insegurança e criminalidade
A alta criminalidade de rua no Rio de Janeiro já é 
bastante conhecida. Mas a Olimpíada tem se 
deparado com uma situação ainda mais alarmante. 

Internacional e Brasileiro (COI e COB) que roubam o 
orçamento dos trabalhadores brasileiros na maior cara de 
pau, e sem qualquer cerimônia. A Olimpíada pode até ser 
uma competição privada, mas foi o dinheiro do povo que 
foi tomado para sua realização.

Quase 40 bilhões gastos. E muito pouco vai ficar depois 
dos jogos.
A desorganização e corrupção, que geram os 
constrangimentos apontados por turistas e atletas, 
provocaram outras medidas desesperadas. Além das 
carrocinhas de comida, chamadas às pressas, o Comitê 
Rio-2016 decidiu afrouxar as medidas de segurança e 
nem todas as pessoas passam mais por raios-x. A tão 
repetida “segurança” nas instalações dos jogos foi parar 
no fundo da baía da Guanabara, para ver se as filas 
diminuíam, e as pessoas não entravam nas competições 
com elas já na metade.
Esta medida mostra a mentira por trás dos jogos, que 
gastaram milhões do dinheiro público em equipamentos 
de alta tecnologia de segurança, e que agora deixam o 
público passar sem revista alguma. Antes dos Jogos, a 
polícia chegou a prender “possíveis terroristas” em 
ações espetaculosas e ridículas, cujos alvos eram 
adolescentes que digitavam “bomba” no Google. Com 
os jogos iniciados, e a possibilidade de que grupos como 
o Estado Islâmico, ou outros realmente existentes, 
pudessem cometer algum atentado, a segurança abriu as 
portas.

As incoerências, incompetências e corrupções de todos 
os tipos já elevaram o orçamento total dos jogos para R$ 
39 bilhões! Depois da sua conclusão, o número deve 
ficar ainda maior, e pode ultrapassar os 40 bilhões! R$ 7 
bilhões foram só para as despesas da organização e 
outros R$ 7 bilhões para as instalações olímpicas. Do 
prometido “legado”, muitas obras só no papel, outras 
sem conclusão e muitas, como a Vila Olímpica, com 
erros de projeto, de execução e de qualidade em geral.
Segundo o prefeito Eduardo Paes, para construir as 
arenas e estádios, muitos dos quais já estavam prontos 
desde o Panamericano de 2007, mas tiveram que ser 
reconstruídos, tudo de novo, 30% dos recursos vieram do 
governo federal, 60% da iniciativa privada por meio de 
parcerias com a prefeitura do Rio e 10% saíram cofres do 
município. Mas é óbvio que, além do dinheiro 
diretamente público, dos governos federal, estadual e 
municipal, as verbas “privadas”, no fundo, também são 
públicas. As tais “parcerias” não passam de dinheiro de 
impostos não pagos, isentados, para que os empresários 
instalassem obras para lucrar com os jogos, usando o 
dinheiro do orçamento, cujos impostos deixaram de 
pagar.

Atletas e população não têm culpa nesta farsa
Os problemas e crimes envolvendo os jogos, que servem 
como um enorme assalto aos cofres públicos, não podem 
ser tolerados ou diminuídos. No entanto, atletas e 
torcedores não têm responsabilidade nisso. O esporte 
deve, sim, ter incentivo público, financeiro, inclusive. 
Mas estes investimentos, assim como a paixão dos 
torcedores por algo que é incrível - os esportes – não 
deveriam poder ser usados para enriquecer ainda mais 
alguns empresários corruptores e políticos corruptos.
Defendemos o esporte e as Olimpíadas como um direito 
de todo trabalhador, e como uma oportunidade 
importante de troca de culturas, intercâmbio entre os 
povos e desenvolvimento físico e lúdico de todos. 
Porém, isto só é possível se os aproveitadores e bandidos 
que controlam os esportes e as instituições que os 
transformam em mercadorias, forem afastados, e 
punidos por todos seus delitos. São os torcedores e 
atletas quem devem organizar e gerir as competições, 
cujo orçamento também deve ser objeto do controle dos 
trabalhadores.
O esporte pode ser muito importante, e ajudar a combater 
problemas da vida que temos. O que não pode é ser usado 
para escondê-los, ou agravá-los ainda mais.

Casos de assaltos a mão armada, furtos, agressões a 
turistas e até bala perdida revelam uma realidade de 
caos, que assola a cidade no ano todo.
Como no caso das Unidades de Polícia pacificadora 
(UPPs), que só pioraram e agrediram ainda mais os 
moradores das favelas e regiões pobres em que foram 
instaladas, a resposta à criminalidade generalizada 
foi mais polícia! Um total de 85 mil membros de 
forças de repressão, entre os quais 23 mil soldados 
que montam guarda nos cruzamentos movimentados 
ou percorrem as ruas em jipes militares, estão nas 
ruas para “garantir a segurança” dos jogos. Na 
prática, militarizaram a cidade, mataram moradores 
de favelas e não estão garantindo segurança 
nenhuma.
Até o chefe de segurança da cerimônia de abertura foi 
assaltado com uma faca, quando saía do Maracanã. 
Uma bala perdida atingiu a sala de imprensa do 
Centro de Hipismo, quase acertando um dirigente da 
Nova Zelândia. O ministro da Educação de Portugal 
foi assaltado enquanto caminhava na direção das 
provas de remo. Num mesmo dia, uma esgrimista foi 
roubada e vários atletas de tiro tiveram seus cartões 
de crédito fraudados. Ocorreram cerca de 11 mil 
roubos de rua em junho no RJ, um aumento de 81% 
em comparação ao mesmo mês no ano passado. Além 
disso, muitos crimes não são registrados pelas 
vítimas, que sabem que a polícia não vai fazer nada.
Não bastasse a incapacidade de evitar o mar de 
crimes ocorridos, a força ostensiva e massiva de 
repressão tem se voltado contra os moradores do Rio. 
As denúncias de abusos, especialmente nas favelas, 
se multiplicaram. Em um dos casos, uma operação 
conjunta da polícia e das Forças Armadas no 
Complexo do Alemão assassinou duas pessoas. 
Como na famosa “visita do papa”, retratada no filme 
“Tropa de Elite”, ou na Copa do Mundo de 2 anos 
atrás, a polícia mata, espanca e “esconde” os pobres 
para os eventos. A brutalidade policial é um dos eixos 
da “limpeza” da cidade; limpeza que, no que deveria 
existir, como nas águas podres das competições, não 
ocorreu.

Outra vez a Odebrecht. Resultado: faltou comida.
A maior construtora do país, a Norberto Odebrecht, 
sempre esteve envolvida com a corrupção. Obras 
superfaturadas, ganhas através de propina e cujos 
recursos acabavam nas contas do PT e de tantos 
outros partidos, são um método recorrente da 
empresa, cujos principais dirigentes estão na cadeia. 
Pois a mesma Odebrecht também “ganhou” a 
licitação para reconstruir os principais estádios do 
Brasil, dentre eles o Maracanã. Todos os contratos 
estão envolvidos em desvios...
Mas não para por aí a relação de delitos. Agora, é 
Emílio Odebrecht, neto do fundador da construtora, 
quem está no centro do problema. Sua empresa, 
contratada pelo comitê Rio 2016 para prestar o 
serviço de alimentação, desde o primeiro dia dos 
Jogos, provocou imensas filas para comer e beber, 
com os produtos acabando no meio do dia. Numa 
medida de desespero, os organizadores chamaram até 
“carrocinhas de comida” para amenizar a vergonha.
O Rio 2016 afirma que todos os seus fornecedores 
são escolhidos por “critérios técnicos e por 
concorrência”, mas a empresa Food Team, da família 
Odebrecht, foi criada apenas há três anos, exatamente 
quando foram abertos os envelopes das licitações dos 
estádios. Vencidas pela... Odebrecht construtora. Os 
clientes da Food Team são justamente o Maracanã, a 
Arena Fonte Nova, na Bahia, e a Arena Pernambuco, 
em Recife. Todas sob administração da Odebrecht e 
construídas pela empresa da família, com recursos 
públicos. Ao todo, a Food Team explora os serviços 
de 111 bares, 238 camarotes e 23 lounges.
Assim como no futebol e na Copa do Mundo, com a 
FIFA e a CBF tomando conta de um negócio 
bilionário, que arrecadou fortunas de dinheiro 
público, agora são os Comitês Olímpicos 
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Trabalhadores promovem lutas em todo o 
país. É hora da Greve Geral!
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mrevolucionariosocialista@gmail.com

Porto Alegre-RS: (51) 99225443 

Rio de Janeiro-RJ: (21) 969991572

São Paulo-SP: (11) 97034-3095

Itaúna-MG: (37) 9991620032

Brasília-DF : (61) 98352-4617

Natal-RN: (84) 99346-2948

 

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

Belém-PA: (91) 98146-7994

 São Domingos do Capim-PA: 

(91)9988681047

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

Rio Grande do Sul

Sede Belém - Conjunto  Gleba, 3, quadra 3, nº184, altos.
Bairro Marambaia. 

Pará

Av. Nove de Julho, 337, sala 905.
Metrô Anhangabaú

São PauloEntre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

ocialista.org

MRS-MovimentoRevolucinárioSocialista/Facebook

e dirão:

“ele tá bêbado de novo”,

mas eu estarei adormecido,

finalmente, no meio das garrafas e

da luz do sol,

toda a escuridão acabada,

os braços abertos como

uma cruz,

os passarinhos vermelhos

voando,

voando,

rosas se abrindo no fumo

e

como algo esfaqueado e

cicatrizando,

como 40 páginas de um romance ruim,

um sorriso bem na

minha cara de idiota.

Sobre o autor: Nascido em 16/08/1920, Henry Charles Bukowski Jr, ou somente Bukowski, foi 
poeta, contista e romancista. Nasceu na Alemanha, mas se mudou para os Estados Unidos aos 3 
anos. Conhecido por um humor ácido, temas como prostitutas, alcoolismo, corridas de cavalos e 
experiências escatológicas, sempre fi polêmico, e é considerado o último “escritor maldito” da 
literatura norte-americana, depois de Jack Kerouac.

quatro e meia da manhã

os barulhos do mundo
com passarinhos vermelhos,
são quatro e meia da
manhã,
são sempre

quatro e meia da manhã,

e eu escuto

meus amigos:

os lixeiros

e os ladrões

e gatos sonhando com

minhocas,

e minhocas sonhando

os ossos

do meu amor,

e eu não posso dormir

e logo vai amanhecer,

os trabalhadores vão se levantar

e eles vão procurar por mim

no estaleiro

POESIA
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Erdogan assume poderes ditatoriais na Turquia e promove massacre 
contra curdos!
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CHARGE Erdogan assume poderes ditatoriais na Turquia e 
promove massacre contra curdos!
Recep Erdogan é o presidente da Turquia desde 
2014, mas, antes disso, por 11 anos consecutivos, 
chefiou o país, como primeiro-ministro. Os cerca 
de 15 anos de poder, alternando os cargos mais 
importantes do país, e tendo sempre governado 
com truculência e concentrando decisões, 
tomadas sem democracia e passando por cima até 
das leis, fazem de Erdogan uma espécie de 
“Vladimir Putin” turco.
Agora, depois de ser o maior derrotado em 
eleições onde quem mais cresceu foi o partido 
curdo – povo que pede autonomia nacional e é 
tratado como inimigo direto por Erdogan – um 
golpe “cai do céu” contra Erdogan, e ele arranja 
um pretexto para reforçar ainda mais sua 
autoridade, levando a Turquia ainda mais ao 
abismo da ditadura.

Pior golpe do mundo ou autogolpe
Na História, não foram apenas uma nem duas 
vezes que governos autoritários, com o objetivo 
de forjar uma “ameaça” que justificasse 
aumentar ainda mais seus poderes, falsificaram 
“golpes” contra si mesmos. No Brasil, na década 
de 30, Getúlio Vargas inventou um falso plano 
comunista para o derrubar, o Plano Cohen, como 
forma de justificar o caminho para sua ditadura 
semifascista do Estado Novo. No mesmo 
período, Hitler, na Alemanha, incendiava o 
parlamento alemão, o Reichstag, para culpar seus 
inimigos, e poder implantar sua ditadura nazista 
ainda mais livremente. Mundo afora, em 
diferentes épocas, este método foi sendo 
repetido, ou como ação orquestrada pelo próprio 
governante, ou, no mínimo, com seu 
conhecimento, mas sem reação anterior, para 
poder utilizar a “defesa” contra uma ameaça 
como forma de “ataque” aos trabalhadores.
Na Turquia, acaba de acontecer algo que levanta 
bastante gravemente esta possibilidade. Os 
pretensos militares golpistas chegaram a atacar a 
sede do Parlamento e um helicóptero disparou 
contra os populares que vieram para as ruas 
protestar. Houve também aparentes tentativas de 
controlar a rádio e a televisão, mas – 
espantosamente -  a internet continuou a 
funcionar e foi através dela (FaceTime) que 
Erdogan se dirigiu aos seus apoiadores para 
chamá-los às ruas pela “democracia”.
Se existiu mesmo o golpe, os militares que o 
cometeram provaram ter sido este o pior golpe do 
mundo, realizado de forma trapalhona, sem apoio 
em nenhum setor, com a ausência de medidas 
mínimas que envolveriam tomar o poder. O 
suposto golpe esperou Erdogan sair do país para 
ser deflagrada, quando golpes normalmente 
tentam capturar ou eliminar os presidentes. Teria 
sido cometido por militares fora do eixo de apoio 
de Erdogan, em geral, convenientemente, por 
quem Erdogan já queria punir internamente. 
E o “golpe” foi atribuído ao líder muçulmano 
Fethullah Gulen, líder do Hizmet (Serviço), um 
movimento religioso assistencialista com grande 
influência, que apoiava Erdogan, mas depois se 
transformou num dos seus maiores opositores. 
Do seu exílio na Pensilvânia, onde se refugiou no 
final dos anos 90 para escapar da perseguição do 
regime, Gulen afirmou: “É possível que 
estejamos perante um golpe montado a fim de 
jus t i f i ca r  ma i s  acusações”  e  negou  
absolutamente ter participado de qualquer 

movimento. Para entender: há 15 anos, Erdogan 
culpa Gulen por todas as supostas conspirações 
de que se diz vítima. Um golpista do outro lado 
do mundo é outro elemento inacreditável na 
história toda.
Farsa ou trapalhada, o “golpe” foi rapidamente 
abafado por Erdogan, e contabilizou cerca de 300 
mortos, na maioria militares “golpistas”, que 
foram mortos por partidários de Erdogan. Há a 
suspeita de que muitos dos membros das forças 
armadas envolvidos tenham sido levados a uma 
cilada, pois alguns afirmaram terem sido 
enganados, dizendo que antes de saírem dos 
quartéis lhes comunicaram que se tratava de um 
simples exercício militar.

Exército  x fundamentalismo islâmico: uma 
disputa interburguesa
Na Turquia, desde a fundação moderna do país, 
há um século, através da criação da República por 
Mustafa Ataturk, as Forças Armadas têm sido a 
força predominante no país. O exército é a grande 
sustentação do regime político, volta e meia 
dando golpes contra governos e restaurando a 
“linha” do país, que deveria sempre seguir seus 
princípios. A burocracia militar, de inspiração 
laica, que exerce este controle violento sobre os 
rumos do país, tem tido atritos com Erdogan – 
motivo pelo qual não se pode descartar 
inteiramente que tenha havido mesmo um golpe.
De toda forma, os setores burgueses associados 
ao fundamentalismo islâmico, junto dos setores 
mais conservadores – inclusive populares -, 
permitiram a Erdogan ir, lentamente, 
islamizando o poder na Turquia. O partido do 
presidente, agora praticamente um ditador, é o 
AKP – Partido Justiça e Desenvolvimento – que 
se tornou na última década a força dominante da 
política turca, obtendo sistematicamente entre 
40% a 50% dos votos. No início, Erdogan 
apresentou-se como um conciliador, mas, em 
pouco tempo, se transformou no piloto de uma 
guinada reacionária, teocrática e à direita sem 
precedentes na Turquia moderna.
Do alto de um governo cada vez mais 
conservador, autoritário e semifascista, Erdogan 
já vinha conduzindo um amplo massacre contra 
os trabalhadores e a esquerda, e ainda mais contra 
os curdos, a quem já decretara guerra de 
extermínio, apoiando o Estado Islâmico na Síria 
e destruindo cidades inteiras, de maioria curda, 
no leste da Turquia. 

O “golpe dos céus” para Erdogan
Verdadeiro ou inventado, o suposto golpe deu o 
pretexto que Erdogan queria para intensificar a 
perseguição aos curdos e aos trabalhadores em 
geral. Depois da volta triunfal d e Erdogan à 
Turquia, com o “golpe” debelado, sua primeira 
medida foi o início de uma “caça às bruxas”. 
Milhares de militares, que realmente eram 
críticos do governo, mas sobre os quais não há 
prova alguma de terem sido “golpistas”, foram 
presos. Da mesma forma, outros milhares de 
trabalhadores e estudantes tiveram o mesmo fim. 
No leste, esquadrões estão assassinando em 
massa aos curdos, e até mesmo os deputados 
curdos estão proibidos de deixar o país e podem 
ser presos a qualquer momento.
A “primavera turca” de 2013, ocorrida após o 
início das revoluções em sequência que 
sacudiram o mundo árabe, e que foi 
violentamente reprimida por Erdogan, na época 

primeiro-ministro, ainda é muito presente na 
memória dos lutadores e setores da massa. As 
manifestações começaram contra um projeto 
urbanístico numa das praças centrais de 
Istambul, mas ganharam peso para criticar o 
governo como um todo, e chegaram a 
convulsionar o país. Pouco tempo depois, um 
escândalo de corrupção em que estariam 
envolvidos membros da sua própria família, 
colocou Erdogan a um passo de ser derrubado. 
Desde então, numa contraofensiva reacionária, 
Erdogan atacou o Judiciário, prendeu jornalistas 
em massa e passou a reprimir ainda mais 
qualquer ação ou mesmo pensamento contrário, 
entre a população e no exército.
Isso tudo, e os métodos de genocídio contra os 
curdos, levaram a uma polarização do país, com 
um clima crescente de medo, que pairou sobre a 
população nos últimos anos. O ambiente perfeito 
para um “golpe” que, tendo sido derrotado, deu 
plenos poderes a Erdogan. Real ou fictícia, a 
tentativa de golpe (“uma dádiva dos céus”, 
segundo ele mesmo) para intensificar o seu 
domínio, afastando o que resta da oposição no 
aparelho de Estado e criando no país um clima de 
ditadura, em que o partido curdo – o HDP – seja 
tornado ilegal, as eleições sejam suspensas e a 
oposição seja exterminada em massa ou presa. A 
pena de morte deve ser restaurada, e, também no 
judiciário, foram afastados quase três mil juízes, 
incluindo pelo menos um do Supremo Tribunal.

F o r a  E r d o g a n ,  p o r  u m  g o v e r n o  d o s  
trabalhadores e pela autonomia curda
  Por mais difícil que seja, este é o 
momento de lutar contra a ditadura que Erdogan 
está impondo. A votação baixa obtida pelo AKP 
nas últimas eleições e as enormes manifestações 
desde 2013, mostram que há uma maioria de 
turcos querendo a queda de seu governo. É 
preciso unificar estudantes e trabalhadores de 
todo o país, junto dos curdos e de suas guerrilhas, 
em especial junto ao PKK – partido dos 
trabalhadores curdos – e lançar um amplo 
movimento contra as medidas ditatoriais de 
Erdogan. 
Mas, para além da defesa da “democracia”, que 
foi justamente onde Erdogan massacrou 
trabalhadores e preparou o terreno para assumir o 
controle total do poder, é preciso lutar por um 
governo operário e popular, a partir dos comitês 
de defesa dos trabalhadores e dos organismos de 
luta e resistência do povo curdo. Não há mais 
como evitar: neste momento, na Turquia se opõe 
n i t i d a m e n t e  a  r e v o l u ç ã o  v e r s u s  a  
contrarrevolução. E, ou a revolução triunfa, 
derrotando Erdogan e colocando os explorados e 
oprimidos no poder, ou o banho de sangue que 
estamos assistindo será só o começo de algo 
ainda pior.
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Dilma foi afastada da presidência 
em 12 de maio de 2016. Passados cerca de 
100 dias deste processo, absolutamente nada 
de significativo ocorreu. Nem para melhor 
nem para pior. Não houve salvação nenhuma. 
Mas tampouco qualquer tragédia. Ambos 
sempre governaram juntos, e representam a 
burguesia contra os trabalhadores. Nada de 
surpreendente, nada de novo; mas o 
suficiente para desmascarar as falsas 
compreensões que encheram o país nos 
últimos meses.

 Os setores que se enganavam 
imaginando que a queda de Dilma resolveria 
a corrupção ou a recessão econômica 
ass i s tem aos  juros  permanecendo 
inalterados, a inflação se manter alta, o 
desemprego não ceder e a corrupção seguir 
dando o tom. Por sua vez, os petistas que 
ameaçavam com o caos e o fim do mundo 
com a chegada de Temer, viram seu vice-
presidente manter ministros e diretores de 
estatais que já serviam à Dilma; bem como 
encaminhar todas as medidas já anunciadas 
por Dilma, como a Reforma da Previdência, a 
retirada de direitos, novas privatizações e 
arrocho salarial.
A massa abandonou Dilma e o PT fez o 
mesmo

Depois de forjar alguns poucos atos 
contra a saída de Dilma, que só conseguiram 
ter um pouco mais de participação em 2 ou 3 
oportunidades, no clima de polarização que 
antecedeu sua derrubada, o “Fica ou Volta 
Dilma” morreu. Baseado em militantes com 
cargos no antigo governo e numa base 
minoritária da mesma classe média que, 
majoritariamente, bradava o Fora Dilma, tais 
atos não passaram de reações pontuais, 
resumidas demonstrações reacionárias 
pedindo a volta de um governo neoliberal e 
repudiado pelos trabalhadores.

A base dos trabalhadores vibrou 
com a queda de Dilma, ou, no mínimo, sentiu 
alívio. No máximo, alguns setores foram 
indiferentes, tendo sido pouquíssimos os que 
lamentaram o fato. Dilma já era um cadáver 
insepulto, e já não governava há muito tempo. 
A “resistência” a favor de seu mandato foi 
resumida a uma parte minoritária do que já foi 
a vanguarda – e que hoje, na maioria dos 
casos, é a retaguarda e a burocracia das lutas -, 
completamente desprezada pela massa de 
explorados. E nem sequer estes poucos 
defensores de Dilma – afora as redes sociais – 
fizeram algo realmente expressivo. Foram 
atos festivos, no formato”desfile”, sem 
nenhuma greve, nenhuma ocupação, e muito 
menos ação física de resistências, como seria 
obrigação, caso realmente tivesse existido 
um “golpe”.

A b a n d o n a d a  p e l a  c l a s s e  
trabalhadora, que já havia rompido com o PT 
muito tempo antes, Dilma foi também 
abandonada pelo próprio PT. Lula tratou mais 
de não ser preso e de sair dos holofotes, e os 
parlamentares do PT, nem bem a morta tinha 
esfriado, já acertavam coligações com todos 
os partidos que a derrubaram, inclusive o 

aqueles que estiverem a favor da defesa dos 
direitos dos trabalhadores, contra os ataques 
de Temer, temos que saber quem eles são.

É correto, neste momento, lutar em 
unidade de ação com setores simpáticos ao 
PT, desde que eles vão realmente às ruas. 
Mesmo sabendo que o interesse destas 
direções é essencialmente eleitoreiro, que 
temos posições diametralmente opostas 
sobre os projetos futuros que defendemos e 
que, na primeira oportunidade, eles devem 
trair as lutas. Todas estas contradições estão 
subordinadas ao fato de que eles podem ser 
obrigados a sair às ruas.

E, se saírem às ruas, pois até agora 
nem isso fizeram, nós devemos estar ainda 
mais mobilizados que eles, e atuar em 
unidade, ao mesmo tempo em que os 
desmascaramos. É a mesma tática correta de 
lutarmos junto com quem queria derrubar 
Dilma, por mais diferenças que houvesse 
entre nós e os demais setores. É também a 
mesma tática de unidade de ação aplicada 
historicamente pelas organizações socialistas 
e revolucionárias, sempre com os devidos 
enfrentamento e diferenciação.

Esta compreensão, que não existiu 
por parte da maioria das correntes na hora de 
derrubar Dilma (o que significou um apoio 
indireto, e, na prática, uma sustentação de 
Dilma) está havendo em maior grau sobre 
Temer. Parte dos que se recusaram a lutar para 
derrubar Dilma em unidade com outros 
setores, agora se dispõe a lutar em unidade 
para derrubar Temer, mesmo que os 
“aliados”, desta vez, sejam ainda mais hostis, 
violentos e organizadamente contra todo 
nosso programa para a derrubada de Temer, 
vide as agressões cometidas pela CUT contra 
outros setores em inúmeros atos. Apesar de 
todos os problemas, saudamos esta 
compreensão de que, até mesmo para 
combater os setores à direita (neste caso a 
direita petista) que estão nas ruas, é 
necessário sairmos às ruas também, e 
disputarmos os manifestantes para a nossa 
alternativa.

Neste sentido, a esquerda socialista 
e revolucionária deve atuar por dentro dos 
atos unitários com colunas, eixos e materiais 
próprios. Temos que ser a ala do “Fora Temer 
e Fora Todos” dos atos, contra a volta de 
Dilma (questão que já vai estar resolvida em 
poucos dias), mas também contra a volta dos 
governos do PT como um todo, assim como 
de qualquer outra alternativa burguesa. 

É necessário combinar uma ampla 
unidade em defesa dos trabalhadores e contra 
Temer e o Congresso, com uma luta 
implacável por libertar a massa das direções 
traidoras que ainda dirigem os principais 
sindicatos, associações e centrais no Brasil. 
São a CUT, a CTB e as maiores federações e 
sindicatos que hoje impedem que Temer caia, 
como foram eles que seguraram Dilma e seus 
ataques. Por isso, mesmo, e mais ainda, em 
unidade de ação com eles, é preciso 
denunciar suas políticas e construir, pela 
base, a alternativa organizativa dos 
trabalhadores.

PMDB de Temer, o PSDB, etc. Mais que isso, 
o PT apoiou vergonhosamente o deputado 
Rodrigo Maia, do DEM (ex-PFL) para a 
presidência da Câmara dos Deputados. Por 
fim, o presidente do PT, Rui Falcão, 
desautorizou e condenou a proposta de Dilma 
de voltar e fazer um plebiscito sobre uma 
nova eleição. Falcão, e os deputados e 
dirigentes do PT, consideram que “Dilma já 
era“, e tratam de organizar a próxima disputa 
por cargos que têm pela frente.
Recuos e mais recuos de Temer. Tão inimigo 
e tão fraco como sua chefe, Dilma.

Se Dilma já está acabada, Temer 
tampouco conseguiu começar a governar. 
Apoiado pelo grosso do empresariado e pela 
imprensa, como aquele que conseguiria fazer 
as reformas contra os trabalhadores que 
Dilma não teve forças para fazer, Temer foi, 
de recuo em recuo, perdendo o melhor 
momento para atacar, e coleciona voltas atrás 
em suas iniciativas. Na última derrota de seu 
projeto de ataques, precisou cancelar os 
cortes de gastos e a imposição de 
congelamento de salários e de concursos, que 
pretendia colocar em lei.

A fragilidade explícita de Temer, 
que começa a impacientar a burguesia, que 
assiste o déficit orçamentário já ter chegado 
ao limite previsto para o ano inteiro – R$ 170 
bilhões – já em finais de julho, não significa 
que o governo não vá voltar a tentar atacar. 
Ao contrário. Com o fim de sua interinidade, 
Temer virá novamente com propostas de 
privatizações, retirada de direitos e arrocho 
sobre os trabalhadores. Não podemos nos 
iludir que o governo permanecerá sem 
iniciativas. Mas o que é preciso entender é 
que, assim como Dilma tentou, e agora Temer 
repetiu a tentativa, e ambos foram impedidos 
de levar adiante a maioria dos projetos de 
aumento da exploração dos trabalhadores, 
podemos vencer e impedir estas medidas 
novamente.

Há saída da crise, e as medidas de 
a u s t e r i d a d e  e  n e o l i b e r a i s  n ã o  
necessariamente serão implementadas. 
Dependerá da nossa capacidade de lutar, e já 
ficou claro que o governo Temer tem pés de 
barro, e vai recuar se nossa luta for massiva e 
unificada. Este é o desafio: multiplicar e 
articular as lutas, de forma a construir um 
amplo movimento contra a retirada de 
direitos, por emprego, salário e verbas 
sociais, ao mesmo tempo em que levantemos 
a bandeira do Fora Temer e do Fora Todos.
Derrotar a CUT e as demais direções 
traidoras

Ao mesmo tempo em que podemos 
e devemos atuar em unidade com todos 

Últimos dias antes do afastamento definitivo de Dilma. 
Que não volte nunca mais! 100 dias de Temer. Fora Temer e Fora Todos!
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Aonde vai o MAIS, corrente surgida da ruptura de quase metade do PSTU?

A esquerda mais combativa foi sacudida pela notícia de que o 

PSTU, partido mais à esquerda dentre os que possuem registro 

eleitoral, havia simplesmente se partido ao meio. Em 23/07, 

fundaram o MAIS – Movimento por uma Alternativa Independente 

e Socialista.

Defesa do governo Dilma, com discurso eclético e programa 

revisionista

O MAIS, em seu primeiro manifesto, ainda antes do nome 

oficial, faz coro com os oportunistas, contra a saída de Dilma e o 

“retrocesso”, uma tese absurda que não entende que havia milhões 

de trabalhadores querendo derrubar o governo de direita do PT. Diz 

o manifesto do racha que Temer é pior que Dilma, e Dilma, 

portanto, sendo progressiva em relação a ele, deveria ter sido 

defendida e ter seu mandato garantido. O mesmo argumento do 

“campo burguês progressivo” usado há mais de 100 anos! O 

mesmo velho e repetido discurso da capitulação aos governos e 

movimentos burgueses “menos piores”.

O manifesto é eclético e deliberadamente dúbio sobre a 

avaliação da situação política geral. Diz: “A crise econômica 

mundial de 2007-2008 abriu uma nova situação internacional 

marcada pela instabilidade e pela polarização política, social e 

militar. Nesse marco, surgiram fenômenos altamente 

contraditórios, como a Primavera Árabe, a crise econômica 

europeia, o conflito militar na Ucrânia, os indignados da Espanha, a 

ascensão de partidos neo-reformistas como Syriza e Podemos, a 

crise dos refugiados na Europa, o fortalecimento da direita em 

várias partes do mundo, as manifestações na Grécia, (...) as 

jornadas de Junho de 2013 no Brasil, a guerra civil na Síria, a crise 

do euro e da União Europeia, o atual ascenso francês e tantos 

outros.”. No tom jornalístico e meramente descritivo do trecho, não 

ficamos sabendo o que representam estes fatos, nem se a primavera 

árabe foi progressiva, nem de que lado deveríamos estar no conflito 

militar na Ucrânia, nem se prevalescem as lutas como na França e 

Grécia, ou se trata de uma ascensão da direita. Um partido com 

tendências não poderia escrever melhor: lista-se tudo, não se 

posiciona sobre nada e serve ao gosto de todo mundo...

O centrista, ainda mais que o reformista, domina esta arte. 

Diz, mas desdiz; afirma, mas duvida; avança, mas recua! Longe de 

isso ser dialética, elemento primordial e indispensável ao 

marxismo, para compreender as contradições dos processos, este 

estilo é pura demagogia, própria da política descompromissada dos 

grupos de debate, dos partidos mencheviques e dos diletantes e/ou 

oportunistas em geral. Escrevem: “Acreditamos que a postura dos 

revolucionários diante da reorganização da esquerda deve ser 

firme, porém, paciente. Porque o caminho da autoproclamação nos 

condenaria à marginalidade. Porque sabemos que o isolamento, a 

condição de minoria e a luta contra vento e maré durante tantas 

décadas deixaram em todos nós cicatrizes, reflexos sectários que 

devemos ter a coragem de superar.”. Pedem calma! Para ir devagar. 

Nada de se jogar à construção de revoluções neste momento. Sobre 

as revoluções árabes por todos os lados? Há que entender melhor o 

que existe lá... Sobre a revolução curda? Nem uma palavra... Sobre 

a falência geral dos partidos como Syriza, e a necessidade de 

reafirmar a saída revolucionária em oposição a mais esta tentativa 

fracassada de humanizar o capitalismo? Dizem que é 

contraditório... Tem que pensar na direita chegando...

Tudo isso recheado dos alertas: cuidado em se isolar! 

Cuidado com o sectarismo! Cuidado com a marginalidade! 

Cuidado em ser minoria! As mesmas críticas, ou “cuidados”, que os 

mencheviques, depois os stalinistas, e depois todos os reformistas, 

ao longo da vida toda, fizeram aos revolucionários. Sempre com o 

objetivo de fragilizar a luta e a iniciativa revolucionárias. Sempre 

no sentido de preservar as coisas como estão, aquilo que já se tem, o 

exato oposto do que Marx afirma sobre a necessidade do operário 

de se jogar à luta, pois não tem nada a perder. Nada mais pequeno 

burguês, conservador e burocrático. Nada mais rendido à 

democracia burguesa e à luta por “dialogar” mais, “ser viável”, etc. 

Lênin, ao contrário, quando enfrentava o sectarismo e o 

ultraesquerdismo, que devem ser enfrentados, os descrevia de 

forma real, apontando o quê, onde e quando, e não como um 

“fantasma” etéreo, mera construção ideológica para agitar a defesa 

opressões, e colocar a defesa incondicional do direito ao aborto. 

Nada, nem sequer, de algo como “derrubar o governo e o 

congresso” ou qualquer coisa que o valha. É contra “os planos de 

ajuste”. Infelizmente, esta é a triste repetição da política reformista, 

de apresentar um programa eleitoral de “esquerda”, por dentro dos 

limites do Estado burguês e sem uma única linha efetiva de 

combate ao capitalismo!

Deveríamos aprender com os erros recentes do PSTU, a 

começar pelas coligações com o PCdoB para eleger vereador, as 

chapas em sindicatos junto de governistas e os sérios desvios 

burocráticos e morais que acometeram o partido. Devemos ser 

ainda mais ortodoxos e firmes na construção do projeto original 

que deu base à III e à IV Internacional. Toda atualização tática é 

importante, mas a pior coisa a ser feita é imaginar que foi o 

dogmatismo que quebrou o PSTU. O PSTU não cresceu, mesmo 

depois de adentrarmos numa situação de ascenso, e ainda entrou 

em crise e quebrou, por ter ido se afastado de posições mais à 

esquerda. Não por estar na ultraesquerda.

A doença existe, mas o remédio apontado pelo manifesto dos 

companheiros é um veneno! Significa tomar o que já houve de 

inclinação eleitoral, capitulação ao PSOL, adaptação à 

democracia-burguesa e problemas de método do partido, e apontar 

que tudo isso foi em pequena escala. E que é preciso mudar ainda 

mais e radicalizar estas medidas. É um caminho certo para a 

transformação deste grupo em apenas mais uma corrente 

oportunista. Seria uma tragédia! Chamamos a que se faça um 

amplo processo de debate entre a esquerda revolucionária e as 

saídas dos trabalhadores, a fim de que se possa corrigir o rumo que 

grandes camaradas podem estar tomando.

O PSTU é o culpado pela situação a que chegou

As posições que levaram ao MAIS vinham sistematicamente 

sendo defendidas dentro do PSTU, e o partido nunca se deu ao 

trabalho de combatê-las. Ao contrário, adotou as mesmas posições 

que os agora dissidentes dizem ter necessidade de serem mais 

agudas. Desde 2006, após uma trajetória revolucionária, embora 

com erros, o que é inteiramente normal, o PSTU revisou 

drasticamente seu programa, políticas e métodos.

Um dos mais evidentes efeitos do giro foi se autocriticar por 

políticas como a do Fora Todos, lançada em 2005, no escândalo do 

mensalão. A posição corajosa e acertada de denunciar o PT e 

também o PSDB, apontando para uma saída dos trabalhadores, 

logo após descrita como um “erro”, ultraesquerdista, sectário e 

semianarquista. O mesmo se fez internacionalmente, rechaçando a 

corretíssima política de “Qué se vayan todos!”, o Fora todos em 

espanhol, bradado em 2001 na Argentina. O PSTU se arrependeu 

de seus acertos e aprofundou seus erros. Mais que isso: criou novas 

teorias para justificar isso, e flexibilizou, para não dizer que 

abandonou, as teorias que sempre nos nortearam. As medidas 

autoritárias e bonapartistas, de cima para baixo, se multiplicaram e 

o programa partidário se tornou mais líquido, enquanto.

O PSTU já foi um exemplo de luta e de coerência 

programática e de atuação política. Nesta época, mesmo numa 

situação da luta de classes mais atrasada, tinha muito mais 

militantes. A busca por crescer e “dialogar”, “sair do isolamento”, 

etc., levou a quê? À perda da identidade do partido, à sua adaptação 

e rebaixamento de ações e do programa; e, ainda por cima, a seu 

encolhimento brutal.

O PSTU atual é muito diferente, para pior, do que era uma 

década atrás. Rompeu com critérios caros à nossa origem e teoria, e 

ainda assim não obteve o ingresso de nenhum outro setor 

importante. Hoje, oscila entre a reforma e a revolução. Para nós, é 

preciso corrigir este rumo urgentemente, mas para resgatar o que 

ficou para trás; não para terminar de apagar seu patrimônio e 

história, rumo ao mar de “MAIS do mesmo” que tantas outras 

organizações já fazem. Aos militantes que lutam esta mesma 

batalha, o MRS estará sempre à disposição de constituir as mesmas 

fileiras.

da luta pacífica por dentro do capitalismo, repudiando a luta 

necessária pela tomada do poder. Um discurso extremamente 

parecido com o que o PSTU e grupos revolucionários sempre 

ouviram... do PT, PCdoB e, mais recentemente, do PSOL.

O manifesto ainda prossegue, nesta sua campanha em nome 

da moderação e de um partido mais “palatável”: “Não superaremos 

a marginalidade com um programa ultraesquerdista, que os 

trabalhadores não estão dispostos a abraçar, ou que, às vezes, nem 

sequer compreendem.”. O que se questiona é que o programa 

revolucionário não serve mais. É incompreensível, 

ultraesquerdista e ultrapassado. Os dissidentes não dizem que o 

PSTU se desviou do programa revolucionário (o que nós 

achamos). Eles não criticam a revisão, a traição ou a negação do 

programa revolucionário por parte do PSTU. Eles criticam o 

programa em si! Ele já não serviria hoje em dia. Aguardaremos o 

novo programa dos camaradas... Mas já ouvimos e lemos este 

discurso centenas de vezes. O revisionismo sempre o repete, para 

também sempre repetir o abandono à luta pela revolução e pelo 

socialismo.

Uma futura corrente do PSOL?

Por fim, os companheiros detalham o que querem fazer. 

“Rejeitamos qualquer tentativa de reeditar, trinta anos depois, a 

experiência reformista do PT, como faz hoje a direção majoritária 

do PSOL. A redução da luta de classes à luta parlamentar, as 

alianças com os setores supostamente progressivos da burguesia 

nacional, a transformação dos deputados, senadores e prefeitos em 

figuras todo-poderosas, que só devem satisfações a si mesmos – 

tudo isso já foi feito. E fracassou. Não trilharemos este caminho.”. 

Vamos repetir: “como faz hoje a direção majoritária do PSOL.”. Ou 

seja, os dissidentes deixam claro que não farão o que faz a APS, 

maior corrente hoje no PSOL. Não farão como fazia Randolfe 

Rodrigues, senador do PSOL apoiado pelo PTB e que ganhou 

propina da Odebrecht. Não farão como o prefeito de Macapá, 

Clécio, apoiado até pelo DEM. Deduzimos isso do que os 

companheiros afirmam que não farão, embora nem neste ponto 

sejam objetivos e concretos. E, mesmo sem dizerem de modo 

nítido, acreditamos no manifesto, de que não farão mesmo.

Mas não há nenhuma crítica ao que o PSOL de conjunto vem 

fazendo. Nem sequer ao que a direção de conjunto do PSOL vem 

fazendo. Todas as correntes deste partido foram beneficiadas, 

direta ou indiretamente, do dinheiro da multinacional Gerdau em 

Porto Alegre. Todas fizeram campanha entusiasmada para Heloísa 

Helena antes de esta sair para a Rede, partido burguês com formado 

também com Clécio e Randolfe. Todas seguem militando por um 

partido que vai se aliar à Rede de Marina Silva, e que foi a tropa de 

choque do governo corrupto e de direita do PT! A crítica à “direção 

majoritária do PSOL” é uma crítica aos moldes da crítica de quem é 

ou quer ser a “oposição de esquerda” dentro do PSOL, como uma 

corrente que não critica o partido, e sim uma parte de sua direção.

Uma saída eleitoral e social-democrata

Como tarefa, o manifesto não fala uma única vez na Greve 

Geral. Muito menos em comitês pela base para derrubar Temer. 

Tampouco em algo como o Fora Todos. Ou que as eleições são um 

jogo de cartas marcadas a ser denunciado. Ao contrário, não há 

nenhuma luta prática proposta, o Fora Temer é citado de um modo 

que sugere ou a volta de Dilma ou a sua saída por meio de uma 

alternativa (leia-se candidatura eleitoral) de um campo alternativo 

da esquerda.

Para isso, finalmente, são objetivos em algo: “Defendemos a 

unidade deste terceiro campo também nas eleições municipais de 

2016. Propomos ao PSTU, ao PSOL, ao PCB, às organizações 

políticas que não possuem legalidade e aos movimentos sociais a 

construção de uma Frente de Esquerda e Socialista, com um 

programa de ruptura com os planos de ajustes que são aplicados por 

todos os governos e prefeituras. Nos colocamos desde já a serviço 

dessas grandiosas tarefas.”. A grande tarefa do novo grupo é 

construir uma unidade eleitoral? E a serviço de que programa? O de 

“romper com os planos de ajuste”! Nada de expropriação da 

burguesia. Nada de estatização do sistema financeiro. Nada de não 

pagamento da dívida pública. Nada de ser concreto na luta contra as 

CORREIO dos TRABALHADORES
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Neste  momento ,  rodoviár ios ,  
aeroportuários, empregados do setor 
elétrico, servidores da saúde, 
professores, funcionários públicos, 
trabalhadores dos Correios, bancários, 
metalúrgicos, petroleiros, agentes de 
segurança pública e dezenas de outras 
categorias estão lutando. Em greve ou 
em campanhas salariais, por pautas 
que vão desde o direito mais básico, 
que é o de receber os salários em dia, 
até a defesa da estabilidade no 
emprego, reajuste salarial e fim de 
ataques; milhões de trabalhadores se 
enfrentam contra governos e patrões.

A este enorme quantidade de 
trabalhadores em movimento, se 
somam diversos grupos de movimento 
p o p u l a r ,  q u e ,  n o  c a m p o  e ,  
p r i n c i p a l m e n t e ,  n a  c i d a d e ,  
reivindicam terra e moradia. As 
ocupações urbanas se multiplicam, 
contra as remoções das Olimpíadas no 
RJ e a especulação imobiliária no país 
todo. Na juventude, acaba de existir o 
mais extraordinário processo de 
ocupações de escolas, com comandos 
estudantis pela base, impondo um 
duplo poder local em centenas de 
unidades – um processo que ainda não 
acabou. Também são inúmeras as lutas 
dos setores oprimidos, desde as 
mulheres, que protagonizam fortes 
manifestações, até as lutas dos 
quilombolas, indígenas e LGBT+. 
Todos saindo às ruas, e colocando em 
marcha enfrentamentos contra os que 
nos atacam.

É uma quantidade impressionante de 
movimentos,  manifestações e  
demonstrações de ação direta, que 

desempregados em nosso

país, de todos os tempos. As pessoas 
nunca deveram tanto, também. É 
preciso lutar por emprego e salário já! 
Defendemos a imediata redução da 
jornada de trabalho, sem redução de 
salários, para 36h semanais. A queda 
das atuais 44h já significaria, por si só, 
emprego para quase a totalidade dos 
desempregados no Brasil.

No campo do emprego, ainda 
defendemos um vasto plano de obras 
públicas, por meio da expropriação de 
todas as empreiteiras e construtoras, 
envolvidas com a corrupção desde 
sempre, e a constituição de uma 
empresa estatal, sob controle dos 
trabalhadores, que finalize as obras 
i n a c a b a d a s  e  d e s e n v o l v a  a  
infraestrutura do país, também 
provendo casas, tratamento de esgoto. 
Escolas, hospitais e acesso viário 
adequado a todo o país. Isso 
empregaria outros milhões de 
trabalhadores e alavancaria com força 
a economia e bem estar do país.

Da mesma forma, devemos exigir um 
reajuste geral de salários, adotando o 
salário mínimo do Dieese (que calcula 
o valor para atender as necessidades 

podem, se unificadas, 
t razer  consigo ainda 
muitos outros milhões de 
trabalhadores, em especial 
os de categorias mais 
desorganizadas, ou que 
estão na informalidade, 
d e s e m p r e g a d o s  o u  
aposentados. Há condições 
de unificar todos os 
explorados, por meio de 
uma Greve Geral que 
interrompa a fundo a 
produção capitalista e 
colapse o governo Temer.

Greve Geral, para derrubar Temer, 
m a n t e r  d i r e i t o s  e  a r r a n c a r  
conquistas

Neste cenário, não unificar as lutas que 
já existem, nem chamar a unidade 
geral dos trabalhadores é um crime! 
Separados, no máximo, vão se obter 
vitórias pontuais e provisórias, sendo 
que, na maioria das vezes, nem a isso 
se chegará. Unidos, ao contrário, é 
possível colocar em foco a defesa de 
todos nossos direitos, os específicos e 
os gerais, além de arrancar conquistas.

Seguindo os passos de Dilma, Temer 
projeta apresentar a Reforma da 
Previdência até o final deste ano, 
atacando todos os trabalhadores com o 
fim dos reajustes aos aposentados e 
pensionistas conforme o aumento do 
salário mínimo, além de impondo 
aumento da idade de requisição dos 
benefícios e, em especial, agredindo as 
mulheres, com o aumento de 5 anos em 
seu tempo de contribuição. No campo 
trabalhista, a precarização dos direitos, 
que poderiam ficar dependentes de 
negociação coletiva, deixando de ser 
amparados em lei, é gravíssima. 
Privatizações de novas reservas de 
petróleo e gás, e abertura de capital ou 
venda parcial de empresas públicas são 
outras ameaças sérias.

A Greve Geral precisa ser deflagrada 
para impedir todos estes ataques em 
gestação. Assim como para dar 
resposta a cada uma das reivindicações 
específicas dos trabalhadores, e às 
bandeiras mais gerais. Vivemos o 
momento em que mais existem 

Trabalhadores promovem lutas em todo o país. É hora da Greve Geral!
básicas de uma família) como salário 
mínimo real no país. Junto disso, a 
aplicação de um “gatilho” salarial, 
reajustando automaticamente os 
salários quando a inflação subir. É uma 
forma de acabar com a depreciação do 
poder de compra.

Por fim, defendemos a anistia das 
dívidas de impostos e de empréstimos 
aos aposentados, pensionistas e 
trabalhadores mais pobres, cujas 
dívidas já foram pagas várias vezes, 
por meio de juros que enriquecem os 
banqueiros, e nunca hão de terminar.

Este conjunto de reivindicações 
acabaria com a crise brasileira, 
garantiria pleno emprego, bons 
salários e condições dignas de 
moradia, saúde, educação e transporte. 
E não são medidas impossíveis. Basta 
que enfrentemos os que hoje 
acumulam toda a riqueza produzida 
pelos trabalhadores: banqueiros, 
empreiteiros, grandes empresários, 
latifundiários e especuladores; todos 
protegidos por políticos, policiais e 
juízes. São eles que devem ser 
combatidos, e a Greve Geral é nossa 
principal arma!

Os interesses da burguesia estão 

dar respostas e lutar em comum com 
inúmeros outros setores, que hoje são 
próximos de outros movimentos, ou 
que simplesmente não se organizam 
nem tem política para nada fora de suas 
categorias.

Uma experiência que serve de 
exemplo e é importante neste sentido 
mais amplo, de unificar os que lutam 
para uma CSP-Conlutas mais de base e 
combativa, junto de outros setores que 
não fazem parte desta central nem de 
nenhuma outra, é a Frente Nacional de 
Oposição Bancária. A FNOB é 
c o n s t i t u í d a  d e ,  a o  m e n o s ,  
representantes de 6 ou 7 grupos ou 
posições políticas, além de incontáveis 
independentes. Há os que atuam 
também por dentro da Conlutas e 
outros que não. No entanto, todos 
enxergam a necessidade de outra 
direção em bancários, por fora da 
Contraf/CUT. A FNOB atua como uma 
f r e n t e ,  d e m o c r á t i c a ,  s e m  
centralização, mas com profundos 
acordos políticos e uma atuação quase 
sempre unitária, expressa numa 
campanha e numa pauta salarial 
paralelas e de luta.

Nos Correios, há um embrião neste 
sentido, unificando companheiros do 
Luta pela Base do RS e de ativistas do 
RJ, além de outros trabalhadores em 
outros locais, sob um movimento 
comum chamado Voz da Base. Em 
professores, há intervenções comuns 
em vários estados importantes, como 
RJ, PA, PI, RS, SP, etc. O mesmo em 
outras categorias, como os servidores 
de universidade, trabalhadores da 
saúde, metalúrgicos, etc.

São companheiros que já dão ou 
tentam dar respostas organizativas 
nacionais à tarefa de lutarmos juntos. 
O que é preciso é unificarmos também 
estes movimentos dispersos e 
fragmentados, sob um Encontro 
Nacional Sindical pela Base. Este 
chamado se torna ainda mais 
fundamental diante das tarefas que 
temos pela frente e da profunda crise 
das direções traidoras, que seguem 
sendo o principal entrave às lutas, mas 
cujo poder é cada vez mais 
questionado pela base.

unificados em torno do governo 
Temer, e, por isso, a luta pela 
derrubada de Temer e do Congresso é 
essencial. A Greve Geral, além de 
defender direitos e exigir a aplicação 
de um plano dos trabalhadores, precisa 
colocar no horizonte um projeto 
político dos trabalhadores, que passa 
pela derrubada dos governos e 
parlamentares que existem, e avança 
para a construção de formas e 
organismos de poder operário e 
popular. Parte destas necessidades 
serão desenvolvidas com a própria 
luta, e o prioritário é começá-la! 
Unificar as lutas atuais e deflagrar a 
Greve Geral nacional.

Construir um Encontro Nacional 
Sindical pela Base

O Movimento Revolucionário 
Soc i a l i s t a  chama  os  dema i s  
agrupamentos combativos, bem como 
todos os que hoje estão lutando ou em 
busca de uma ferramenta para 
impulsionar as lutas a que construamos 
um Encontro Nacional de todos os 
lutadores que estão contra a atual 
estrutura de direção sindical no Brasil. 
Devemos debater e encontrar 
caminhos entre todos os que estão 
contra e combatem CUT, CFTB, Força 
Sindical e suas subsidiárias Contraf, 
Contec, Fentect, Findect, FUP, CNTE 
e dezenas de outras federações 
pelegas.

Propomos este encontro para o final 
deste ano, como forma de refletir sobre 
as lutas que terão ocorrido e para 
organizar a luta daqui por diante. A 
atuação dentro dos sindicatos que já 
são de luta, e pela conquista e 
libertação dos demais em que atuamos 
como oposição é fundamental. Mas, 
apara além desta luta pela base, que 
deve se apoiar nas formas mais 
democráticas de representação, como 
delegados sindicais e conselhos de 
fábrica e por empresa, é necessário 
uma alternativa geral.

Hoje, somos parte e oposição de 
esquerda, da CSP-Conlutas, onde 
damos esta batalha. Este espaço deve 
ser valorizado e continuado, em nossa 
opinião. Porém, há a necessidade de 
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