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Fora Maduro e sua Assembleia Constituinte golpista!
Sem qualquer julgamento. Ledezma, agora, 
diante da pressão internacional, voltou a ter 
prisão domiciliar.
Paralelamente, os grupos paramilitares 
chavistas já invadiram o Congresso 3 vezes, 
agredindo funcionários e deputados. Até 
mesmo a Igreja católica, histórica 
organização reacionária e que sempre apoiou 
medidas de Chávez e se colocava como 
intermediadora das crises de Maduro, 
rompeu com o governo e qualificou o 
chavismo de “ditadura”. Inclusive a ex-
aliada, procuradora-geral Luisa Ortega, está 
ameaçada de ser presa e destituída, entre 
outras coisas vítima do machismo de uma 
ditadura que a acusa de estar louca, por passar 
a não se ser totalmente submissa a Maduro. 
Mas tudo isso ainda é o de menos. Ainda que 
a mídia saliente estes casos, são os 
trabalhadores os que mais sofrem a violência 
da ditadura venezuelana, e não são apenas 
perseguições que ocorrem em massa no país: 
são assassinatos!
Desde o governo Chávez é assim. Retórica 
violenta contra a direita e o imperialismo, 
mas perseguição, prisões e assassinatos de 
trabalhadores que denunciam o governo pela 
esquerda. Na noite do dia 27/11/08, por 
exemplo, três dirigentes sindicais foram 
assassinados no estado de Aragua. Os três 
foram mortos após apoiarem uma greve de 
400 trabalhadores contra uma multinacional 
e enfrentado a repressão da polícia. No 
confronto, horas antes, quatro trabalhadores 
saíram feridos e os sindicalistas exigiram que 
a empresa fosse estatizada, sob controle dos 
trabalhadores, o que nunca ocorreu.
Pouco tempo depois, um importante 
dirigente sindical operário da Toyota foi 
morto com dois tiros na cabeça quando saía 
de casa, em mais um caso de sindicalistas 
assassinados sob o governo Chávez. O 
secretário de organização do Sindicato de 
Trabalhadores da Toyota (Sintratoyota), 
Argenis Vásquez Marcano, foi assassinado 
cidade de Cumaná, Estado de Sucre. Depois 
dele, muitos outros casos ocorreram, sempre 
depois de lutar contra medidas do governo. 
Sempre com sinais de participação da polícia 
ou grupos ligados ao governo. Sempre sem 
nenhum preso ou alguém punido.
De lá para cá, já são mais de 100 sindicalistas 
assassinados, e Maduro se dedica 
pessoalmente a impedir que possa existir 
sindicatos independentes, ou o crescimento 
de qualquer alternativa política realmente 
dos trabalhadores. A tática é eliminar a 
resistência dos socialistas e revolucionários, 
para que o governo discurse como 
representante deste campo.
Ao todo, já são mais de 120 mortos nas 
recentes manifestações contra a ditadura 
chavista. Quase 100% deles trabalhadores e 

ações da oposição. Maduro e outros líderes 
governistas que estarão na Constituinte já 
anunciaram uma provável dissolução do 
Parlamento, controlado pela oposição, e o 
fim do Ministério Público atual. Ao final, 
sequer um referendo popular para aprovar ou 
rejeitar a nova Constituição está garantido.

Programa de Transição: os revolucionários 
lutam pelo socialismo, defendendo das 
bandeiras mínimas às máximas, de forma 
conjunta.
A libertação dos trabalhadores na Venezuela 
só poderá vir da luta e da vitória dos próprios 
trabalhadores. Neste momento, a tarefa mais 
urgente é lutar pela derrubada de Maduro, e 
pe lo  impedimento  da  Assemble ia  
Constituinte, que pretende legalizar sua 
ditadura! E, para que sejam bem sucedidos, 
os trabalhadores precisam lutar com todas 
suas forças nas ruas, mas também construir 
uma organização revolucionária poderosa, 
que tenha condições de dirigir o processo de 
luta para a destruição do capitalismo e de 
todas suas frações, rompendo de verdade 
com o imperialismo, expropriando os meios 
de produção e bancos, e construindo um 
poder baseado em organismos populares.
Os revolucionários não desprezam a luta por 
direitos democráticos. Muito pelo contrário. 
Ainda que todo regime dentro do capitalismo 
seja parte da ditadura de classe burguesa 
contra o proletariado, existem formas 
distintas de expressar esta ditadura de classe. 
A democracia burguesa garante alguns 
direitos – sempre limitados e ameaçados de 
supressão – de reunião, organização, 
associação, manifestação, expressão e 
participação popular. Numa ditadura, isto 
tudo não é apenas limitado; é retirado. O que 
está passando a ocorrer na Venezuela.
Em qualquer situação, a liberdade dos 
trabalhadores só será obtida pelo fim do 
capitalismo e qualquer um de seus regimes, 
mas é evidente que uma ditadura aprofunda 
esta repressão e violência contra os direitos 
democráticos mais fundamentais da maioria 
da população. 
Nós devemos lutar por cada uma das 
consignas democráticas, assim como por 
cada direito trabalhista ou consigna 
econômica ou parcial. E unir estas lutas, de 
forma transicional, conjunta, à luta maior 
pelo fim do capitalismo e da exploração. Na 
Venezuela, mais do que nunca, este é o 
desafio! Construir a revolução e a libertação 
dos trabalhadores contra toda a burguesia 
nacional e internacional! E o principal 
inimigo deste caminho a ser derrubado 
urgentemente é o ditador burguês Nicolás 
Maduro!

estudantes, que exerciam seu direito de 
manifestação, hoje suprimido na 
Venezuela de Maduro. 

Assembleia Constituinte sem aprovação 
popular é um golpe!
Uma Assembleia Constituinte pode ser 
uma medida importante, se reivindicada 
pelos trabalhadores e ajudar na 
mobilização das massas, ou uma medida 
para impor ainda mais ataques. No caso da 
Venezuela, cuja atual Constituição já foi 
escrita pelo chavismo, revogas as atuais 
leis e promulgar uma nova Carta tem uma 
única finalidade: garantir a legalidade 
jurídica da ditadura de Maduro.
As medidas previstas pela Assembleia são 
o fechamento do Congresso, o ataque 
frontal ao Ministério Público, o controle 
total do Judiciário e a censura à imprensa, 
além de estender o mandato de Maduro e 
prosseguir atacando os trabalhadores. Não 
haverá expropriação dos capitalistas nem 
se romperá com o imperialismo. Não se 
implementará nenhuma medida a favor 
dos explorados. E a maioria da população 
percebeu isso.
Os 545 membros eleitos da Constituinte 
assumem sem nenhuma legitimidade, após 
menos de 20% dos eleitores terem 
comparecido às urnas. Apesar de o 
governo alegar um comparecimento de 
41,53% dos eleitores, o que já não lhe daria 
legitimidade nenhuma, milhões de votos 
falsos já foram detectados. A oposição 
reconhece apenas 12,4% de participação, o 
que significaria um índice mais baixo de 
apoio do que muitos governos ditatoriais 
odiados mundo afora. Independente dos 
números exatos fica claro que a votação foi 
uma fraude e é ilegítima, do início ao fim.
Ao contrário da Constituição atual, 
realizada em 1999, a população não 
autorizou a convocação de eleições para 
uma nova constituinte. Foi o governo 
Maduro quem, à revelia da classe 
trabalhadora, passando por cima da Justiça 
e fechando o Congresso, impôs uma 
eleição golpista, a seu modo. A 
participação inexpressiva na votação e os 
protestos de milhões de pessoas nas ruas, 
contra a legalização do golpe, é prova que 
os trabalhadores romperam com o 
governo, que sobrevive por conta da 
repressão armada.
A Constituinte terá poderes ilimitados e 
estará acima de qualquer outra instituição 
estatal, incluindo o próprio presidente. 
Formada por sua esposa, seu filho e apenas 
por aliados subalternos, deve dar poderes 
plenos ao presidente, sob a alegação de 
combater com mais força o “terrorismo”, 
termo que o governo usa para classificar 
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O capitalismo é corrupto e as empresas privadas 
só lucram através da exploração, dos repasses de dinheiro

 público e do  roubo.
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O Parlamento de Alibaba
 e os 40 ladrões

Abaixo a ditadura na Venezuela! 
Fora Maduro e sua Assembleia 

Constituinte golpista! Nenhuma confiança 
na oposição burguesa. 

Por um governo dos trabalhadores!
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esperando um número que os carregue de volta
para a vida,
mas não é tão fácil assim —
tal como no poema
se você está morto
você podia também ser enterrado
e jogar fora a máquina de escrever
e parar de se enganar com
poemas cavalos mulheres a vida:
você está entulhando a saída — portanto saia logo
e desista das
poucas preciosas
páginas

Poeta aniversariante:  Nascido em 
16/08/1920, Charles Bukowski foi um 
poeta nascido na Alemanha, mas 
radicado nos Estados Unidos. Inovador 
na linguagem, seco nas críticas e 
brilhante nas provocações, muitas delas 
carregadas de obscenidades, seus textos 
enfrentam os costumes e a moral 
vigente, para questionar o óbvio e 

saudar os marginalizados;

Uma palavrinha sobre os fazedores
de poemas rápidos e modernos
é muito fácil parecer moderno
enquanto se é o maior idiota jamais nascido;
eu sei; eu joguei fora um material horrível
mas não tão horrível como o que leio nas revistas;
eu tenho uma honestidade interior nascida de putas e 
hospitais
que não me deixará fingir que sou
uma coisa que não sou —
o que seria um duplo fracasso: o fracasso de uma pessoa
na poesia
e o fracasso de uma pessoa
na vida.
e quando você falha na poesia
você erra a vida,
e quando você falha na vida
você nunca nasceu
não importa o nome que sua mãe lhe deu.
as arquibancadas estão cheias de mortos
aclamando um vencedor

POESIA
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Abaixo a ditadura na Venezuela! Fora Maduro! 
Por um governo dos trabalhadores!

Os trabalhadores da Venezuela vêm 
sofrendo com o desemprego em massa, a 
miséria crescente e o aumento do custo de 
vida, provocados por um governo de direita, 
burguês, que mantém o pagamento da dívida 
externa, a remessa de petróleo aos Estados 
Unidos e a propriedade privada dos grandes 
meios de produção, além de ser responsável 
por um nível gigantesco de corrupção.
Esta realidade, que se parece a de outros 
países da América Latina, é agravada na 
Venezuela por conta da instalação de uma 
ditadura contra os trabalhadores por parte do 
governo de Nicolás Maduro. Não há mais 
dúvidas que, além da exploração econômica 
e crise social por quer passam os 
venezuelanos, também as suas liberdades 
democráticas estão suprimidas, ou 
profundamente ameaçadas. Não há nada de 
progressivo a defender no governo da 
Venezuela. É um governo neoliberal e, 
agora, ditatorial, e por isso precisa ser 
derrubado urgentemente!

A crise é paga pelos trabalhadores
Na Venezuela atual, o percentual de pessoas 
abaixo da linha de pobreza aumentou quase 
nove pontos de 2015 para 2016, atingindo 
81,8% dos lares. As  famílias em situação de 
pobreza saltaram de 23,1% em 2015 para 
30,26% em 2016 e as em pobreza extrema 
passaram de 49,9% para 51,51%. Em meio a 
uma crise econômica que se agravou em 
2014 pela queda mundial dos preços do 
petróleo, é cada vez maior o número de 
miseráveis na Venezuela.
Apesar da cobertura dos programas sociais 
oficiais ter crescido durante alguns anos no 
país, especialmente quando o preço do barril 
de petróleo ultrapassou os US$ 150, foram 
os grandes burgueses e os empresários e ex-
militantes ligados ao chavismo, chamados 
de boliburguesia (a burguesia bolivariana), 
os que mais se beneficiaram. Rios de 
corrupção, incluindo esquemas de propina 
junto à construtora brasileira Odebrecht, 
garantiram riqueza para políticos e 
burgueses governistas, destinando pequenas 
somas aos programas sociais. Quando os 
preços do petróleo despencaram, os 
programas sociais tiveram cortes de verba, a 
inflação disparou e não houve reajuste dos 
repasses, tornando a ajuda irrisória, e a 
quantidade de pessoas pobres, miseráveis e 
desempregadas explodiu, sem haver 
condições de atender mais quase ninguém.
O resultado é uma crise humanitária na 
Venezuela, em que os trabalhadores não têm 
mais  condições  de suprir  sequer  
necessidades básicas como alimentação, 
saúde e  habi tação.  Num mar de 
desesperados, os programas chegam apenas 
a 28% da população, e com valores 

defendeu os interesses de classe capitalista.
           Não nem nunca houve socialismo na 
Venezuela, muito menos um governo dos 
trabalhadores. Era um regime democrático-
burguês, semicolonial, a serviço do 
imperialismo e que explorava as massas, com 
eventuais concessões sociais para que a luta 
de classes não explodisse. Com a crise 
econômica, que levou a Venezuela ao seu 
pior momento em décadas, veio a miséria, o 
massacre aos mais pobres e a ruptura da base 
social que até então sustentava o chavismo. 
Na ausência  de  uma organização 
revolucionária para apresentar uma saída 
pela esquerda, foi o outro setor capitalista do 
país, a antiga direita, quem cresceu. E o 
chavismo, para não entregar seu poder, 
cargos e esquemas de saque de dinheiro 
público, endureceu o regime, até um ponto 
em que o regime inteiro foi destroçado e as 
medidas  bonapar t i s tas  in ic ia is  se  
converteram numa ditadura!

Uma ditadura neoliberal
As ações mais explícitas da transformação do 
governo de Maduro duma democracia 
burguesa, ainda que autoritária, em uma 
ditadura, se dão na ruptura de sua própria 
institucionalidade. Hoje, não há mais poderes 
burgueses independentes na Venezuela, e 
sequer se reconhece sua existência, por fora 
das decisões monocráticas de Maduro. O 
presidente já foi eleito por meio de uma 
fraude, em que sua vitória por décimos de por 
cento se deu em cima de violação de urnas e 
manipulação de todo o processo. Empossado, 
Maduro perdeu todas as eleições legislativas 
que existiram, e, diante disso, passou a 
intervir diretamente na Justiça, destituindo 
membros e nomeando subalternos para o 
Judiciário. O Congresso foi fechado por 
Maduro depois que a oposição se tornou 
maioria absoluta e o Ministério Público 
também foi transformado em nada. Não 
existem mais instituições burguesas com 
poder na Venezuela. Apenas o executivo 
conduzido de modo ditatorial e violento por 
Maduro, e as Forças Armadas, às quais se 
somam a polícia e grupos paramilitares 
bolivarianos, que intimidam opositores, 
agridem e assassinam trabalhadores em 
manifestações.
No campo das liberdades democráticas, o 
lado mais visível da repressão chavista são as 
prisões aos opositores burgueses, cujo delito 
foi criticar o governo Maduro. Nem bem 
tiveram concedida a prisão domiciliar, no 
caso de Leopoldo López e Antonio Ledezma 
(ex-prefeito da capital, Caracas), após anos 
de prisão fechada, ambos voltaram a ser 
arrastados para a prisão. 

saúde e  habi tação.  Num mar  de  
desesperados, os programas chegam apenas 
a 28% da população, e com valores 
incompatíveis com suas demandas, visto que 
a inflação corroeu o valor do dinheiro. O 
governo não informa dados de inflação há 
um ano, mas os órgãos internacionais 
estimam que em 2016 ela foi de 475% e 
chegará a 1.660% este ano.
Há dados que 9,6 milhões de pessoas – quase 
um terço da população – ingerem duas ou 
menos refeições por dia. O percentual de 
quem come três vezes por dia baixou de 
88,7% a 67,5% entre 2015 e 2016, e os que 
fazem duas ou menos refeições aumentaram 
de 11,3% para 32,5%. Nove em dez famílias 
afirmam que sua renda é insuficiente para 
comprar alimentos, enquanto que sete em 
cada dez entrevistados reportaram ter 
perdido peso, 8,7 quilos em média.E a crise 
não cessa. Há mais de 30% de jovens 
desempregados, faltam alimentos e produtos 
de higiene nos supermercados e a maioria da 
população não tem quase mais nada. É esta 
si tuação que empurra milhões de 
Venezuelanos às ruas – uma luta por 
emprego, comida, salário, direitos sociais e 
condições de vida. Uma luta que só uma 
revolução socialista, com a derrubada do 
governo Maduro, a ruptura com o 
imperialismo e a expropriação da burguesia 
podem atender. É esta luta que, ainda 
inconscientemente, os trabalhadores travam 
nas ruas..

Um governo pró-imperialista
O governo Maduro nunca deixou de pagar a 
dívida externa em todo seu mandato. Como 
Chávez nunca deixou de pagar. O petróleo, 
riqueza responsável por mover até 90% da 
economia da Venezuela, segue sendo 
enviado na sua maioria aos Estados Unidos. 
A Venezuela não passa de uma semi colônia, 
como os demais países sul americanos, cuja 
economia serve aos interesses do 
imperialismo, sem nenhuma ruptura e dentro 
da normalidade da exploração e dos 
interesses ianques.
As grandes empresas multinacionais seguem 
lucrando, demitindo e explorando 
empregados na Venezuela. Além de 
roubando o povo, junto com o governo 
corrupto, como ficou provado no caso da 
Odebrecht. As poucas empresas que foram 
estatizadas, o foram com base em 
indenizações bilionárias, que só causaram 
prejuízo aos cofres públicos e, em alguns 
casos, foram ótimos negócios para seus 
antigos donos. Não houve expropriação sem 
indenização em nenhum caso na Venezuela! 
Ao contrário, muitas empresas da área de 
energia, infraestrutura e comércio seguiram 
crescendo no país, antes da crise, porque o 

CORREIO dos TRABALHADORES

CHARGE



Edição nº78Página 3 CORREIO dos TRABALHADORES

A esquerda e o voto de apoio aos 
corruptos
As repercussões da sessão do Congresso no 
final do mês passado continuam a provocar 
polemicas. Mas, acima de tudo, a 
indignação entre as massas trabalhadoras 
cujos salários não servem para chegar ao 
final do mês, o governo e a oposição 
peronista exibem seus sujos trapos de 
corrupção envolvendo cifras milionárias.
O governo faminto de Macri promoveu à 
expulsão do deputado Julio De Vido, ex-
ministro das Obras Públicas dos governos 
de Néstor e Cristina Kirchner, para ganhar 
vantagem eleitoral. Mas a separação deste 
corrupto da câmara baixa não teve chance 
de prosperar, porque aqueles que queriam 
inabilita-lo moralmente são tão corruptos 
como ele e o próprio parlamento sendo 
caverna de criminosos, onde todos os 
ladrões se acusam de serem mais ladrões do 
que outros.
Os dirigentes - atuais e ex funcionários- do 
peronismo e os três grupos em que foi 
dividido: o Partido Justicialista (PJ), a 
Frente para a Vitória (Kirchnerismo) e o 
Frente Renovador, bem como o oficialista 
Cambiemos (PRO, UCR) estão envolvido 
na corrupção de Obras Públicas, lavagem 
de dinheiro, contratos ilegais, venda de 
influências, acordos secretos com 
multinacionais, nos casos "Panamá 
Papers", "Odebretch", obras como o 
"ferrovia subterrânea Sarmiento " ou o caso 
do "Correio Argentino" em que Macri 
favoreceu seu pai por 4.500 milhões de 
dólares.
Este mesmo Congresso Nacional é uma 
máquina  para  vo ta r  l e i s  cont ra  
trabalhadores, atacar direitos trabalhistas, 
sancionar normas repressivas e medidas 
econômicas a favor das multinacionais que 
representam. Estes são os mesmos 
deputados e senadores que sancionaram 
mais de 100 leis que Macri pediu para 
deixar milhares de trabalhadores na rua, 
como em Pepsico e outras fábricas, 
lançando milhões de trabalhadores na 
pobreza, destruindo a educação estatal, 
hospitais e entregando as riquezas do país 
mediante o pagamento da dívida externa 
fraudulenta promovendo um novo ciclo de 
endividamento que irá hipotecar as futuras 
gerações.
Todos os mecanismos parlamentares, 
como cartas, votos, sessões "ordinárias e 
extraordinárias", comitês parlamentares, 
etc., que regulam o funcionamento do 
p o d e r  l e g i s l a t i v o  t o t a l m e n t e  
antidemocrático, está construído a serviço 

Desgraçadamente, a votação da FIT serviu 
de bandeja à campanha eleitoral do 
governo que usou os meios de 
comunicação como Clarín e La Nación, 
canais de TV, rádios e redes sociais para 
destruir o Kirchnerismo e aqueles que o 
apoiaram, alegando que a "esquerda votou 
Para salvar De Vido ", aproveitando a 
política desastrosa da FIT que apoiou o 
bloqueio dos peronistas e da FPV a favor 
do deputado emblematico da corrupção 
Kirchnerista.
Mas, como costumam fazer com tudo, os 
líderes dos partidos patronais são 
mentirosos. A política pró patronal da FIT 
expressada no Parlamento é a política dos 
dirigentes do PO, PTS e IS que ocupam 
estes bancadas, uma política que até 
mesmo é questionada pelas bases desses 
partidos, mas a esquerda não é reduzida a 
FIT . Existem organizações da esquerda 
que não engolems as manobras 
parlamentares, nem esta com os K, nem 
dorme com os partidos patronais, nem 
entra no seu jogo.
Os membros da Convergência Socialista - 
Reagrupando Para o PST - Grupo 
Proletário Socialista, assinamos uma 
declaração em que nos propomos liquidar 
contas com todos De De Vidos, Cristinas, 
López, Macris, Carrios, etc. Nas ruas, com 
nossos métodos de luta, mobilização e 
greve geral. Denunciando que o 
Parlamento, seus deputados corruptos e 
seus mecanismos antidemocráticos são 
para defender os interesses dos patrões. 
Propondo a organização independente dos 
trabalhadores, preparando a luta desde 
baixo, exigindo e impondo nossas 
decisões sobre os outros dirigentes 
corruptos e sindicais vendidos aos 
empresários que fazem parte de seus 
partidos políticos.
Aos militantes e simpatizantes dos 
partidos da FIT, chamamos a refletirem a 
política de seus dirigentes, enquanto isso, 
apoiamos as lutas unificadas, exigimos às 
Centrais Sindicais a paralisação geral e 
d e n u n c i a m o s  a s  m a n o b r a s  d o s  
parlamentares. Propondo à classe 
trabalhadora e o povo para acabar com a 
corrupção, o desemprego, a fome e a 
pobreza, devemos derrotar o Plano Macri, 
levantar um plano operário alternativo e 
lutar por um governo daqueles que nunca 
governaram: a classe trabalhadora e o 
povo pobre.

das grandes empresas, aos “fundos 
abutres", CEOs de multinacionais e 
pa ra  ev i t a r  a  expressão  dos  
trabalhadores e suas reivindicações. 
Nada de bom pode vir desses 
mecanismos e de uma instituição feita 
na medida do que as classes ricas 
precisam para legislar.
Infelizmente, os deputados da FIT 
( F r e n t e  d e  e s q u e r d a  e  d o s  
trabalhadores) decidiram votar 
apoiando um dos bandos da burguesia, 
o da "oposição" patronal Kirchnerista 
para salvar o deputado De Vido. Esta 
p o l í t i c a  d e s a s t r o s a  n ã o  t e m  
justificativa por mais argumentos 
usados pelas partes da FIT, tanto PO 
como PTS votando pela recusa de 
expulsão de De Vido, como foi a 
abstenção da IS. Os três partidos foram 
funcionais para o bloco de deputados 
que defenderam o caixa de Nestor e 
Cristina Kirchner. Em vez de se 
prestarem às manobras parlamentares 
e ao "circo", como eles mesmos 
chamam a postura de Cambiemos e 
FPV, eles tiveram todas as cartas na 
mesa para fazer uma intervenção digna 
daqueles  que  se  re iv indicam 
esquerdistas e revolucionários.
Não havia nada mais para tomar a 
palavra para colocar preto no branco, 
denunciando todos os membros do 
Congresso de criminosos e parceiros 
na corrupção para enriquecerem com o 
orçamento público. Igual no Brasil, o 
governo e a oposição, todos os partidos 
dos empregadores, de Macri e Cristina 
até para baixo, são moralmente 
desqualificados porque todos eles, 
deputados e senadores, governadores, 
prefeitos, estão enroscados na 
corrupção e teriam que ser expulsos e 
levados diretamente para a prisão, até 
q u e  c o m p r o v e m  q u e  s u a s  
propriedades, a dos parentes e dos 
testas de ferro não o fizeram roubando 
o povo trabalhador. Em vez de votar, 
eles deveriam ter se retirado chamando 
a classe trabalhadora, farta destes sem 
vergonhas, a se mobilizar e lutar para 
expulsar todos os corruptos e ladrões 
do governo nacional e provincial. Pois 
trabalhadores e o povo são aqueles que 
terão que julgar esses corruptos 
criando seus próprios organismos, 
como os tribunais populares.

Existe uma esquerda que não cai 
em manobras parlamentares
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Sonegação, isenções fiscais, juros de compadre e perdão de dívidas

Aplicada por Dilma Rousseff, a 
desoneração da folha de pagamento para 
as empresas representou uma renúncia 
fiscal de R$ 68,710 bilhões entre 2012 e 
2016 e serão mais R$ 17 bilhões em 2017.  
Ao todo, quase R$ 86 bilhões, que, se a 
desoneração for mantida, continuará a 
sangrar o cofre da Previdência pública, de 
onde o dinheiro está saindo para ficar no 
bolso dos empresários. Ao invés de pagar 
uma alíquota de 20% de contribuição 
previdenciária sobre a folha de salários 
dos empregados, as empresas passaram a 
pagar apenas um percentual entre 1,5% e 
2,5% do faturamento.
Ao todo, incluindo outras renúncias fiscais 
do governo, a União abriu mão de receber, 
apenas em 2017, R$ 284,846 bilhões! Isso 
representa 21,62% do total que o governo 
federal deve arrecadar neste ano (R$ 1,336 
trilhão). E esta fortuna toda, obviamente, 
não beneficia os mais pobres, não 
desonera o preço do feijão, nem a 
passagem do ônibus ou os remédios. É 
pura injeção na veia das maiores empresas 
do país e das multinacionais, que deixam 
de pagar impostos! Mas não é apenas com 
isenções fiscais que as empresas assaltam 
o cofre público.
O  novo  P rog rama  Espec i a l  de  
Regularização Tributária (Pert), que 
substituirá o Refis, programa feito para 
perdoar a maior parte das dívidas dos 
empresários, é ainda pior que este. A perda 
de recursos para o governo pode chegar a 
R$ 220 bilhões, que seriam anistiados dos 
maiores devedores! O governo já deixou 
de arrecadar R$ 18,6 bilhões por ano, nos 
últimos anos, por conta dos sucessivos 
programas de refinanciamento de dívidas 
criados pelo governo.
32% dos maiores contribuintes (que 
respondem por 80% da arrecadação do 
país) aderiram a alguma renegociação 
desde 2009. Isso significa que as grandes 
empresas, já descontados os benefícios 
fiscais, não pagam nem mesmo o pouco 
que sobra dos impostos que lhes cobram, 
e, depois de anos sem pagar, “renegociam” 
a dívida, com a maior parte do valor sendo 
perdoada. Neste momento, elas quitam 
apenas as primeiras parcelas, ficam 
novamente adimplentes, para obter mais 
empréstimos públicos, e param de pagar 
outra vez, esperando o próximo 
refinanciamento. Neste momento, um 
novo REFIS, ou PERT, está sendo 
discutido, e pode descontar até 90% das 
multas e juros das dívidas. É uma farra!
Além da corrupção, que é roubo puro, 
outras centenas de bilhões de reais são 

Bradesco, Itaú, PT, PMDB, PSDB, e assim 
por diante.
A corrupção nada mais é que uma 
modalidade de assalto que a burguesia 
pratica contra os trabalhadores, como o são 
a sonegação, o perdão das dívidas, a 
legislação feita sob medida para beneficiar 
os capitalistas e tudo que é decidido dentro 
da “lei e da ordem” burguesas. Na França 
da primeira metade do século XX, se dizia 
que 200 famílias controlavam todo o país. 
Hoje a situação é ainda pior. Talvez 4 ou 5 
famílias controlem. No Brasil colônia, 
criaram-se capitânias hereditárias, 
distribuídas a poucos donatários. Hoje, 
ainda menos burgueses são donos de toda a 
economia brasileira. 
O ano de 2016 marcou, pela 1ª vez na 
História, a concentração de mais de 50% 
da riqueza nas mãos de apenas 1% da 
população. O 1% mais rico passou a ter 
mais capital que todos os demais 99! E não 
se trata apenas de poder econômico, mas 
de poder político e militar. Sãos estes 
poucos burgueses que controlam a 
ideologia da sociedade, a cultura, a 
informação, as leis, as eleições, a polícia e 
a Justiça. Não há como existir um sistema 
justo, ou sequer honesto, quando é um 
punhado de capitalistas que determina o 
funcionamento de um modo de produção e 
de Estados em escala planetária. 
Não são as estatais que permitem a 
corrupção, nem é com privatização que se 
acabará com ela, visto que as empresas 
privadas são as mais corruptas que podem 
existir. É necessário acabar com a 
propriedade privada dos meios de 
produção, circulação e troca. Mas não 
apenas com a propriedade burguesa. É 
urgente acabar com o Estado burguês, e 
estatizar a economia sob controle dos 
trabalhadores, destruindo o capitalismo e 
construindo um modo de produção 
baseado na propriedade coletiva, 
comunista, extinguindo as classes sociais. 
Não é apenas estatizando, muitas vezes por 
meio de vultosas indenizações aos 
empresários, que se mudará a economia, a 
condição de vida dos trabalhadores e 
sequer se reduzirá a corrupção. Isso 
Obama fez e governos capitalistas, diante 
da crise, fazem sistematicamente. 
O que é necessário é uma revolução!  Que 
mude de classe o poder, e que crie uma 
nova sociedade a partir de novas bases. 
Qualquer esperança de combater a 
corrupção por dentro do capitalismo não 
passa de uma ilusão! É como esperar que 
uma classe inteira cometa suicídio.

repassados aos grandes empresários 
todos os anos, por meio de isenções 
fiscais e perdão de dívidas, sendo que este 
valor é tomado dos trabalhadores todos os 
anos, na conta de luz, do gás, da comida e 
em seu salário, como impostos. Mas 
ainda não teve fim o repasse do Estado 
aos grupos privados: ainda existe o que 
eles sonegam, fraudando informações e 
adulterando cálculos. 
A estimativa é que 500 bilhões sejam 
perdidos em sonegação todo ano! Isso é 8 
vezes mais do que se calcula que seja 
desviado em corrupção, estimado em R$ 
67 bilhões ao ano! Ao todo, as empresas 
devem R$ 1,8 trilhão, sendo R$ 426 
bilhões somente em dívidas com o INSS. 
Ou seja, sonega para não dever imposto, 
ganha isenção sobre o pouco que declara, 
e ainda não paga e é perdoado sobre o que 
deve. Assim é que se formam as fortunas 
e se multiplicam os lucros dos 
capitalistas. Em todos os ramos da 
economia!

Tomar o poder e estatizar a economia 
sob controle dos trabalhadores
Como está provado, por conta de todos os 
exemplos dados, no Brasil e no mundo, a 
corrupção é endêmica e intrínseca ao 
capitalismo. Simplesmente é impossível 
existir o capitalismo sem corrupção ou 
manipulações para beneficiar grupos 
econômicos e políticos. Pelo fato de que o 
Estado, suas leis, instituições e governos 
são superestruturas burguesas. Todo o 
sistema é feito pelos capitalistas e para os 
capitalistas. 
Um empresário que frauda seu 
faturamento para pagar menos imposto 
não teria razão para não fraudar o 
orçamento público quando assume um 
posto político. E os políticos são estes 
mesmos empresários. Ou são eleitos em 
campanhas pagas por eles. A corrupção, 
portanto, é da natureza do capitalismo e 
sua origem são os interesses privados que 
movem a economia – seja de burgueses 
particulares, seja da burguesia como 
classe.
Assim, o problema não são as estatais, e 
sim o contrário: o caráter privado do 
próprio Estado. Mesmo quando as 
estatais são focos de corrupção, o são 
porque o Estado é público, mas 
controlado por particulares. São 
empresas e empresários que, no comando 
da Petrobrás, ou com acesso às decisões 
dela, pilharam a empresa. A estatal foi a 
vítima, roubada. O dinheiro dela foi parar 
com a Odebrecht, OAS, Eike Batista, 
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E m p r e i t e i r a s  e  i n d u s t r i a i s  
mamando no orçamento público
Muito do discurso dos setores 
burgueses e até da "esquerda" 
reformista é que haveria uma parte da 
burguesia que seria formada por 
especuladores e setores parasitários do 
mercado financeiro, ou rentistas, mas 
que existiria um setor "produtivo", que 
gera empregos e é mais dinâmico, em 
geral associado aos industriais ou 
empreiteiros, aqueles que investem na 
"economia real" e que "produzem" ou 
"fazem por si mesmos". É um discurso 
p r ó - b u r g u ê s  a o  e x t r e m o ,  e  
completamente capitalista, mas, além 
de tudo, é falso.
Tradicionalmente, empreiteiros e 
industriais são ligados ao poder, e 
obtêm e multiplicam seus capitais com 
base na corrupção e relação privilegiada 
com os governos. É assim com os 
grandes industriais na China, com os 
magnatas do petróleo na Rússia e no 
Oriente Médio, com as petroleiras 
texanas nos Estados Unidos (que eram a 
principal sustentação de Bush pai e 
Bush filho), e isso não é recente. 
 A história do capitalismo é feita 
de grandes industriais, como os 
Rockefeller nos EUA, o Barão de Mauá 
no Brasil ou a indústria alemã que 
apoiava e era apoiada pelo nazismo. 
Todos recebendo for tunas em 
investimentos públicos e recebendo 
autorização para destruir florestas, 
remover populações originárias, 
utilizar mão de obra escrava ou 
superexplorada, com autorizações 
ambientais compradas e todo tipo de 
facilidade, contra as leis e dentro das 
leis  que eles mesmos sempre 
controlaram. 
 Assim se produziu o desastre 
do petróleo no Golfo do México, o 
desastre de Mariana no Brasil e toda a 
destruição do planeta que vemos hoje. 
British Petroleum, Vale e centenas de 
grandes empresas mundo afora fazem o 
que querem, destroem o que bem 
entendem, massacram os trabalhadores, 
o meio ambiente e são intocáveis dentro 
do capitalismo. Elas são o capitalismo. 
O Estado burguês é a expressão política 
do modo de produção capitalista.
 Os recentes casos de corrupção 
no Brasil deixam isso muito claro. 
Diante da prisão do presidente da 
Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ele 
próprio, toda sua diretoria e até mesmo 

Bancos lavam dinheiro e dominam a 
economia.
 O sistema financeiro é pródigo em 
financiamentos a políticos e em troca, 
receber juros altos, isenções fiscais para 
aplicações financeiras e o controle do 
centro da economia, indicando diretores, 
presidentes para o Banco Central, quando 
não para os próprios ministérios, como são 
os casos de Armínio Fraga e Gustavo 
Franco com FHC, Henrique Meirelles com 
Lula e Temer, Joaquim Levy com Dilma. 
Todos os diretores ou chefes em bancos 
privados que assumiram o poder da 
política-econômica a serviço de si mesmos 
e dos demais bancos. Mas não é apenas a 
corrupção indireta, de pagar campanhas e 
ganhar a chave do cofre, que move os 
bancos. Praticamente todo o dinheiro da 
corrupção foi "lavado" nos bancos do país 
e do exterior.
 Conforme invest igação da 
operação Lava-Jato, todos os bancos 
privados importantes do país estão 
envolvidos nos escândalos de corrupção a 
políticos e partidos. Itaú BBA, Bradesco 
H S B C ,  S a n t a n d e r ,  Vo t o r a n t i m ,  
Bonsucesso, Fibra, ABC Brasil, Bic, Pine, 
Tricury e Rural (hoje em liquidação 
extrajudicial) operaram contas irregulares, 
lavaram dinheiro e esconderam crimes 
f i s c a i s  e  c o m u n s .  O s  “ b a n c o s  
coordenadores” do esquema seriam o Itaú, 
o Votorantim e o HSBC. No escândalo do 
mensalão, bancos como o Rural, BMG, 
Santos, Pactual e outros médios foram os 
protagonistas. Desta vez, com um 
escândalo maior, foram os pesos-pesados 
que assumiram a conta. 
 E isto sequer é novidade. Desde a 
época da ditadura e antes dela, os 
banqueiros nacionais e estrangeiros foram 
parte dos governos e movimentaram todos 
os esquemas de corrupção. Com exceção 
de valores menores, escondidos em 
maletas, cuecas e bíblias, o grosso do 
dinheiro sujo passa pelos bancos, onde é 
lavado. Em troca, além das taxas e 
comissões vultosas que os bancos levam 
pelo serviço, vêm as leis que beneficiam o 
sistema financeiro.
 Voltando um pouco no tempo, em 
1995, logo da subida de FHC ao poder, foi 
lançado o PROER, programa para salvar 
bancos privados falidos. Entre grandes e 
pequenos bancos ajudados com dinheiro 
público, esteve até o extinto banco 
Bandeirantes, cujo dono se casou com a 
mãe de Aécio Neves, e que recebeu R$ 1,25 

o patriarca da família, que é amigo 
pessoal de Lula e mantém relações 
íntimas com o poder desde a ditadura, 
admitiram que não existem obras no 
Brasil se não houver corrupção. Que tudo 
o que fizeram até hoje, e que fez a 
empresa ser o que é, com todos os 
governos, derivou de comprarem 
políticos e de dividirem o produto de 
o b r a s  s u p e r f a t u r a d a s  c o m  o s  
legisladores, juízes e governantes. Esta é 
a origem da riqueza desta empresa, assim 
como da  exploração  dos  seus  
empregados. 
 Da mesma forma com Antônio 
Ermírio de Morais da Votorantim, que 
era o "Eike Batista da ditadura” e, até 
recentemente, diante da crise mundial de 
2008, conseguiu "vender" 49% de seu 
banco Votorantim ao "estatal" Banco do 
Brasil, numa operação de salvamento 
coordenada por Lula e pelo PT para 
beneficiar um de seus grandes doadores 
financeiros - compradores, melhor 
dizendo. 
 A maior petroquímica privada do 
Brasil, a Braskem, é mais um caso 
emblemático de corrupção. A maioria 
dos seus negócios está intimamente 
ligada à propina a políticos, sonegação e 
crimes financeiros levaram a empresa, 
apenas num primeiro momento, a ser 
multada em mais de R$ 2 bilhões. A 
Usiminas, maior siderúrgica do país não 
fica atrás. Esteve no princípio do 
mensalão, ainda nos tempos do PSDB de 
MG, e se manteve envolvida quando o 
esquema passou a ser nacional e 
coordenado pelo PT. Junto ao banco 
Rural, também privado, irrigou cofres de 
políticos e partidos, e recebeu inúmeros 
contratos superfaturados em troca. 
 Não há indústria no Brasil, nem 
construtora, em tempo algum, que tenha 
enriquecido sem a corrupção sistemática 
junto aos governantes. OAS, Mendes 
Junior, Andrade Gutierrez, Camargo 
Correia, Votorantim, Odebrecht, todas as 
empresas de Eike Batista (que chegou a 
figurar entre os mais ricos do mundo e 
apontado como um "fazedor de obras"), a 
nova Vale (após a privatização), Braskem, 
Usiminas, as montadoras de automóveis; 
toda a chamada "cadeia produtiva" paga 
as campanhas políticas e repassa bilhões 
em corrupção aos bolsos dos políticos, em 
troca de que a economia e a política 
(impostos, legislação ambiental, câmbio, 
política de juros, orçamento público) 
estejam inteiramente a serviço de seus 
interesses. 

O capitalismo é corrupto e as empresas privadas só lucram através da exploração, dos repasses de dinheiro público e do  roubo.
bilhão. A farra do PROER "estatizou" as 
dívidas dos banqueiros e, segundo 
economistas da Cepal, custou 12,3% do 
PIB, ou R$ 111,3 bilhões, incluindo as 
recapitalizações de bancos federais e o 
socorro aos bancos estaduais. Pouco 
mais de 10 anos depois, na maior crise 
capitalista da História, iniciada em 2008 
e que dura até hoje, Obama "estatizou" 
empresas privadas falidas de todos os 
ramos, incluindo as fabricantes de 
automóveis General Motors e Ford. Mas, 
foi no sistema financeiro que mais teve 
que injetar dinheiro público, estatizando 
as financeiras Fannie Mae e Freddie 
Mac. Entre este socorro e a outros 
bancos, o governo capitalista dos EUA 
"estatizou" a economia, transferindo 
trilhões de dólares para os burgueses 
quebrados.
  O capitalismo, em sua fase 
moderna, fundiu o capital industrial com 
o bancário, criando o capital financeiro, 
em que um setor está amalgamado ao 
outro. O crédito e a especulação andam 
de mãos dadas com a produção e um não 
vive sem o outro. A família mais rica do 
mundo, os Rothschild, surgiu do meio 
bancário, enriqueceu por meio de 
benesses políticas e enormes fraudes 
financeiras, e acabou dona de um capital 
imensurável da indústria. Em menor 
escala, o Votorantim é dono de fábricas, 
bancos e empresas de celulose e rurais no 
Brasil. O Itaú é um dos maiores donos de 
terra do país e o Bradesco é acionista de 
inúmeras empresas rurais. Não há 
nenhum segmento capitalista que não 
tenha um peso dos bancos privados e a 
corrupção em cada área do país é 
coordenada ou movimentada por cada 
um deles. 

Agroindústria lucra com destruição 
ambiental, corrupção e benefícios.
 A economia do setor primário - 
agricultura, pecuária, mineração e 
petróleo, principalmente - não existe 
separada dos bancos nem da indústria. 
Por isso, o que antes era denominado de 
setor rural ou economia do campo, hoje é 
agroindústria. Até mesmo as madeireiras 
i legais ,  gar impos clandest inos,  
pecuaristas que ocupam terras do 
governo ou protegidas; todos têm crédito 
bancário e ligações íntimas com políticos 
e grandes empresas urbanas. O 
latifundiário "feudal" não existe mais, e o 
capitalismo é um só. A maioria das 
empresas do campo é um braço dos 

denunciado na operação Aquarela da PF. 
A bandidagem empresarial está por 
todos os lados, e não são apenas 
"coroneis do campo" que matam 
pequenos agricultores para roubar suas 
terras.
 A Gol nasceu do transporte 
clandestino em caminhões sem 
segurança, higiene ou qualquer conforto, 
os chamados "paus-de-arara". Depois de 
roubar boias-frias e trabalhadores 
miseráveis do campo como pôde, Nenê 
Constantino criou empresas de ônibus 
pelo Brasil todo, sempre sem licitação e 
com propina distribuída a políticos. O 
fim da história é a criação da GOL, que, 
depois, ainda comprou a VARIG, cuja 
quebra e venda a preço de banana foi 
outro escândalo de corrupção notório.
 Eike Batista é um outro caso, 
talvez ainda maior, de picareta ligado aos 
governos, e que recebeu fortunas do 
dinheiro público. Envolvido com 
estaleiros, indústrias e portos, Eike 
também era dono de hotel e um 
empresário com sociedade em inúmeras 
e m p r e s a s  c o m e r c i a i s .  S e m p r e  
financiando campanhas políticas, em 
especial do PT; e sempre recebendo 
verbas colossais do BNDES. Fez fortuna 
e deixou um rastro de falências, dívidas e 
desemprego por onde passou - sempre 
em esquemas de corrupção. E sempre 
saudado como um exemplo de 
empresário. 
 Abílio Diniz, então dono do Pão 
de Açucar e pessoa mais rica do Brasil, 
era o Eike dos anos 80 e 90. Playboy, 
ostentador e ligado aos governos da 
época, também deve sua fortuna às 
b e n e s s e s  d e  p o l í t i c o s .  M a i s  
recentemente, empresas como a 
construtora imobiliária MRV, as 
cervejarias Itaipava, Schincariol, a rede 
de lojas Magazine Luíza também deram 
grandes saltos em seus faturamentos e 
riqueza acumulada. O que têm em 
comum: financiamento a campanhas 
políticas, proximidade com governos e 
enormes repasses de crédito e dinheiro 
público, cujo grande exemplo foi à 
subida de Maria Luíza Trajano, a do 
Magazine, a um posto com status de 
minis té r io  no  governo  Di lma.  
F i n a n c i a m e n t o  d e  m ó v e i s  e  
eletrodomésticos, mudança de leis e 
isenção f iscal  são a lguns dos  
instrumentos de saque do orçamento 
público para estas empresas. 

conglomerados industriais e bancários 
maiores, ou sócia deles. E todos, 
obviamente, são corruptos.
 Já houve sucessivos casos de 
adulteração de leite, com adição de uréia, 
soda cáustica e todo tipo de absurdo, para 
aumentar o volume, prolongar a 
"validade" do leite e disfarçar quando ele 
já estava estragado. Empresas de todos os 
portes no país todo usam estes golpes. 
Agora, com o escândalo da carne, a maior 
empresa do Brasil, a JBS, dona das 
maiores marcas, deixou claro que 
qualquer produto animal pode estar 
contaminado, num crime contra a 
economia popular e contra a saúde 
pública. E a mesma coisa com os grãos e 
hortaliças, contaminados por pesticidas, 
modificações genéticas não controladas e 
tudo que se possa imaginar de venenos e 
riscos à população. Sempre em razão de 
mais lucros. Tudo em associação com 
fiscais e órgãos do governo, e organizado 
por políticos.
 JBS, Friboi, Sadia, Perdição, 
Swift. Eldorado Celulose, Aracruz, 
Votorantim Papel e Celulose, BR Foods, 
Parmalat, Monsanto, Syngenta; tudo o 
que se conhece em ternos de alimento, 
rações, bebidas e produtos primários é 
produzido por empresas sem nenhum 
escrúpulo ambiental, muitas vezes por 
meio de mão de obra análoga à escravidão 
e quase sempre com rios de dinheiro 
público, seja pela corrupção, seja por 
perdão de dívidas e juros subsidiados, que 
nada mais são do que apropriação do 
dinheiro público. Não existe grande 
empresário do campo ou produtor que não 
dependa da "bancada ruralista" no 
Congresso e dos governos para fazer sua 
fortuna se multiplicar. Não é o trabalho 
nem o esforço dos capitalistas rurais que 
os faz bilionários: são os repasses 
públicos, a corrupção, a destruição 
ambiental e a exploração do trabalhador 
rural.

Grandes redes de comércio são do 
mesmo jeito.
 O fundador da companhia aérea 
GOL, Nenê Constantino, foi condenado 
por 16 anos pela morte de um líder 
comunitário de uma área tomada pela 
empresa, que expulsou quem morava lá. 
Nenê foi condenado pela morte de um 
morador e é acusado por outros 7 
assassinatos. Também fez parte de 
esquema de fraude com o então 
governador do DF, Joaquim Roriz, sendo 
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