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Correios do Rio Grande do Sul: chapa do Movimento Revolucionário
 ganha de PT, PCdoB, PSOL e PSTU. Vitória dos grevistas e da base!

Nos dias 5, 6 e 7 ocorreu a votação para a nova diretoria dos Sindicato 
dos trabalhadores em Correios do Rio Grande do Sul. Este é o quarto maior 
sindicato da categoria no país, e passa por uma crise de 
direção. O afastamento dos diretores da base da categoria, 
a desorganização financeira e a postura governista da 
maioria na atual gestão, que é proporcional, levaram a que, 
durante as últimas greves, a base protagonizasse 
rebeliões, que radicalizaram as lutas e as levaram mais 
adiante que no restante do país.

Ao mesmo tempo em que ocorria uma crise na 
cúpula do sindicato, na base a resposta era outra. A 
tentativa do governo Lula em transformar os correios em 
Sociedade Anônima (S/A), os baixos salários e a 
sobrecarga de trabalho, fiz com que a categoria recorresse 
a três greves em um período de 12 meses.  Agora passamos por um período 
onde a empresa anuncia lucros recordes e, ao mesmo tempo, vem se 
recusando a negociar a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) aos 
trabalhadores.

Diante desta realidade de duros ataques por parte do governo Lula, e 
da crise que vive o movimento sindical no país, todas condições para a 

 Contra tudo e todos, uma vitória esmagadora e histórica! 
A chapa 3, formada pelo Movimento Revolucionário e independentes, 

ganhou disparada das demais, obtendo 725 votos. A segunda colocada 
(chapa 2 - MRL-PT e DS-PT) teve 397 votos; a terceira foi a chapa 1 (PSTU e 
PSOL) com 366; a quarta foi a chapa 4 com 322 votos (descrita por um de seus 
dirigentes como de “petistas e militantes do PCdoB“); e a quinta foi a chapa 5 
(Movimento PT e chefia em geral), com 321 votos. 

Estes números são fruto do trabalho de base feito pelos ativistas que 
compõem o Luta Pela Base e o Movimento Revolucionário, incluindo os 2 
dirigentes sindicais da última gestão do sindicato que não se venderam e 
ajudaram a construir este projeto em cada local de trabalho, colocando suas 
liberações e militância a serviço permanente da luta. Além disso, o resultado 
foi tão expressivo por conta da organização e seriedade que uma direção 
revolucionária pode ter, a ponto de superar as dificuldades econômicas e o 
peso dos aparatos das demais chapas. 

No entanto, com certeza, o que mais foi 
determinante para a vitória da chapa 
c o m p o s t a  p e l o  M o v i m e n t o  
Revolucionário foi a esquerdização e 
combatividade que têm crescido na 
massa, em especial nas categorias 
organizadas. Diante da experiência 
negativa com o governo Lula e com os 
sindicalistas traidores, demos um 
exemplo de como se combate a 
burocratização, fazendo com que nossos 
camaradas que fizeram parte da última 
gestão agora voltassem para a base, 
abrindo espaço para a renovação da 
ent idade. Também discut imos a 

necessidade de se romper e combater os 
governistas, defendendo a Conlutas e a necessidade de não permitir que ela 
rebaixe seu programa. A expressão de uma chapa que não se alia com 

qualquer um para obter mais votos, e 
fala o que é o programa dos 
trabalhadores, e não o que é mais fácil 
de ser dito, foi a novidade da eleição, 
extremamente bem recebida pela 
base.
 Esta eleição é a demonstração 
que mesmo com um programa de luta 
e sem conchavos, com democracia 
operária é possível unificar ativistas e 
lutadores em torno de um projeto para 
derrotar do governo e seus ataques. 
Assim como um mês antes o exemplo dos bancários do Rio Grande do 
Norte já tinham mostrado, existe espaço eleitoral e para ganhar entidades 
para um programa combativo e socialista. Esse resultado põe por terra o 
discurso e prática oportunistas da maioria da Conlutas, expressa na Chapa 
1 nesta eleição, que se aliou à Articulação-PT (corrente máxima do 
mensalão) nos Correios do RJ para tentar ganhar as eleições.

A reorganização do movimento sindical exige que existam cada vez 
mais chapas que se enfrentem com a direita e o PT, e com a burocracia da 
CUT e CTB, que são verdadeiras correias de transmissão de uma política 
que vai contra os interesses da nossa classe. Estaremos a serviço desta 
luta, da defesa de um novo tipo de sindicalismo (de base e socialista), da 
transparência e da honestidade com os bens e o nome do sindicato, cujo 
último secretário-geral (hoje na Articulação-PT) foi afastado por desvio de 
dinheiro. 

Em nossa chapa e em nossa corrente, as principais decisões são 
tomadas pelo conjunto da chapa e não por um ou dos dirigentes com poder 
supremo, como vimos acontecer nas outras chapas e na maioria das 
centrais sindicais. Os trabalhadores souberam entender isso. Resultado: 
vitória com o dobro de votos das outras chapas!

formação uma alternativa de direção. Esta alternativa, que veio se 
construindo especialmente de 2 anos para cá, foi formada pelos 2 diretores 

da Conlutas que atuavam como minoria na entidade, e são 
militantes do Movimento Revolucionário, e pela maioria 
dos delegados sindicais e trabalhadores de luta dos 
Correios. Assim, surgiu a corrente “Luta pela Base”.

Com a traição de grande parte das direções do 
movimento sindical, esta corrente foi formada em sua 
maioria por delegados sindicais eleitos por locais de 
trabalho, e pelos ativistas que estiveram à frente das 
últimas greves no estado. 

Num processo eleitoral onde concorreram cinco 
chapas, o Luta Pela Base sai vitorioso e fortalecido, pois a 
categoria deu a resposta do que é necessário ser feito: A 

BASE TOMAR CONTA DO SINDICATO.
Com esse espírito e determinação, se apresenta um foco de 

resistência aos ataques do Governo Lula e disposto a se enfrentar com os 
pelegos e traidores dentro do movimento sindical. Isso faz com que uma 
chapa independente do governo e dos pelegos do Movimento tenha uma 
vitória arrasadora, com quase o dobro de votos da segunda colocada.

Correios S.A. de Lula é privatização! Não à sobrecarga de trabalho, contratações já!
Por uma PLR digna e igual para todos!
Esta vitória política e sindical se dá justamente em um momento em que 
diversas categorias vêm sofrendo brutais ataques. Das empresas públicas, o 
Correio é uma das únicas que ainda possui 100% do seu capital estatal, diante 
de uma onda de privatizações, em que até estatais como a Petrobrás e BB já 
são parcialmente privados, após anos de venda parcial por responsabilidade 
de FHC e Lula. 
Nesse sentido, o governo Lula está propondo a abertura de capital da 
empresa, um nome disfarçado para dizer o óbvio: privatização. Se isto for 
aprovado, além do sucateamento da empresa, estão em risco os empregos de 
todos os funcionários, seus direitos trabalhistas e o cumprimento do papel 
social e público que os Correios devem ter. 
Hoje, a realidade dos trabalhadores de Correios já é dura, com a sobrecarga 
de trabalho altíssima e baixos salários. A resposta da categoria em todos estes 
fatos foi uma só: GREVE! Todo o conquistado até agora se deu com luta e 
resistência, e no próximo período será necessária uma luta ainda maior, pois 
vem pela frente a luta contra o reajuste bienal aprovado no ano passado, por 
meio de golpes em assembléias estaduais. Por este “acordo”, 2010 e Dilma 
estarão blindados, com um reajuste miserável já selado. A partir do RS, com a 

vitória da esquerda combativa, este falso acordo será duramente 
questionado. 
Agora, é necessária a construção do Luta e Pela Base como uma corrente 
nacional, para apresentar uma alternativa aos pelegos dentro dos 
sindicatos e da Federação nacional de Correios, que traíram a categoria 
assinando o acordo bienal, e sabotando cada uma 
das greves.
Nossa atuação dentro do SINTECT-RS estará a 
serviço da luta por melhores salários, por uma PLR 
digna e igual/linear para todos, contra a sobrecarga 
de trabalho, por concurso público já, contra a 
terceirização dos Correios e o Banco Postal. Esta 
luta se dá também contra a CUT, CTB, o governo 
Lula e a direita, disputando internamente na própria 
Conlutas e nova central para que os lutadores não 
se corrompam em nome de cargos ou espaço compartilhado com a 
burocracia sindical. Só com um sindicato controlado pela base é possível ir 
até as últimas consequências nestas lutas, e um enorme passo foi dado 
nesta direção, com a vitória do Movimento Revolucionários e dos ativistas 
de base nos Correios do RS.
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Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, sala 41
Bairro Centro 
São Leopoldo - Av. Dr. Paulo Uebel, º 698 

Porto Alegre-RS: (51) 81310184 / 92232187

Restinga- POA-RS : (51) 91611754

Alvorada- RS: (51) 92560635

Viamão - RS: (51) 92460043

Gravataí - RS: (51) 93011531

Passo Fundo - RS: (54) 99617450

Rio de Janeiro - RJ: (21) 97887499 / 75514667

São Paulo - SP: (11) 37151557

Natal - RN: (84) 94187746

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro
Sede Rio de Janeiro - Rua do Riachuelo, 333 sala 1118 
Bairro Centro, Rio de Janeiro – RJ 

Rio Grande do Norte
Natal - Rua Valter Fernandes, n 1904
Bairro Capim Macio, Natal - Rio Grande do Norte 
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Reforma da Saúde de Obama fica aquém da expectativa

Plano socialista? Republicanos e Democratas juntos para garantir que não!

Os planos de saúde norte-americanos são conhecidos por seu 
extremo descaso com aqueles que são cobertos por seus serviços. Berço 
do neoliberalismo recente, com Ronald Reagan, e centro do capitalismo 
imperialista, que sempre propagandeou a "livre iniciativa" e as escolhas 
"individuais", contra interferências e direitos 
garantidos pelo Estado, os EUA sempre tratou a 
saúde de sua população como um "salve-se quem 
puder" (pagar). Esta é a mesma lógica para a 
educação, previdência, etc. Quem pode pagar, tem. 
Os outros, que se virem...
 Na saúde, é uma prática comum, por 
exemplo, os planos cobrarem mais por pessoas que 
tenham histórico de câncer na família, já que também 
tem grandes chances de desenvolver esse tipo de 
doença. Idosos praticamente nem são aceitos nos 
planos de saúde. O documentário "Sicko" do diretor 
Michael Moore mostra bem esta realidade grotesca, 
em que alguém tem que optar por qual perna vai 
amputar, pois o plano não cobre dois procedimentos, mesmo que isso vá 
levar à morte do paciente.
 A chamada "livre iniciativa" e o Estado mínimo defendidos pela 
burguesia representam o abandono ou atendimento precário de mais de 
100 milhões de norte-americanos. Obama foi eleito por ter feito, entre 
outras, a promessa de incluir toda a população num novo modelo de saúde, 

Após um longo período de discussão, o projeto de lei proposto por 
Obama que regulamenta os planos de saúde, passou por todos os trâmites, 
sendo aprovado por uma pequena diferença de votação tanto na Câmara 
dos deputados (219 votos contra 212) quanto no Senado (53 votos a favor e 
43 contra). Esta mudança é considerada a mais importante proposta de 
Obama em todo seu governo até agora, e uma das mais 
importantes dos últimos tempos em relação aos planos de 
saúde. 
 As propostas aprovadas regulamentam a relação 
entre o consumidor e os planos de saúde, alterando questões 
como a recusa de pessoas com doenças pré-existentes, e a 
alteração na cobrança do serviço, entre outras questões. O 
governo também pretende dar subsídios a famílias de baixa 
renda que não tenham condições de arcar com o preço de um 
plano de saúde. Segundo analistas do governo, as 
mudanças propostas representarão um gasto de 940 bilhões 
de dólares. 
 Diante de toda esta suposta "revolução" na saúde, muita gente no 
Brasil tem comparado o novo sistema a uma espécie de SUS. Nos Estados 
Unidos, a direita mais fundamentalista e fascista tem dito que o sistema é 
"socialista".

com um plano público e universal. A recente proposta aprovada no 
Congresso americano, porém, fica muito longe do que foi prometido: um 
sistema excludente, que vai seguir deixando quase 30 milhões de pessoas 
sem atendimento; que vai ser pago; e que vai manter o lucro das grandes 

empresas privadas.
 A população dos EUA não possui serviço público de 
saúde, e é refém de algum plano de saúde, como o Golden 
Cross, Blue Shild, etc. As exceções a isso são algumas 
parcelas mais miseráveis dos trabalhadores, alguns 
portadores de deficiência, idosos e setores como veteranos 
de guerra. Os outros, ou não têm nada, ou dependem dos 
planos pagos e caros.    
 A maioria das pessoas que possui a assistência 
desses planos privados os utilizam porque seu emprego o 
concede. Mas o problema se agrava justamente no 
momento em que mais é necessária a assistência médica: 
na aposentadoria. No momento em que os trabalhadores 
norte-americanos se aposentam, muitos ficam sem 

cobertura alguma, num país com os serviços médicos mais caros do mundo. 
A solução encontrada para a grande parte dos trabalhadores do país é não 
se aposentar. Trabalhar para poder comer, pagar os remédios e, 
principalmente, manter a assistência médica. É dessa maneira que acaba a 
vida de um trabalhador no país mais rico do mundo! Os trabalhadores em 
pequenas empresas, ou serviços precarizados, não tem proteção nenhuma.

 Sobre a semelhança com o SUS, em primeiro lugar deve-se 
ressaltar que o sistema será pago. Cada novo "incluído" na assistência 
médica vai ter de pagar para ser atendido. Além disso, o sistema manterá de 
fora os imigrantes, e milhões de trabalhadores desempregados ou em 
condições precárias de trabalho. Por fim, a cobertura será limitada e não 

atenderá dezenas de serviços, assim como não inclui a 
distribuição de medicamentos essenciais. Ou seja, é um 
plano mil vezes pior que o SUS. Além de que o SUS não pode 
ser parâmetro para ninguém, dado o caos na saúde brasileira 
suas filas e atendimento precário e falta de cobertura.
 Sobre a "acusação" de o sistema ser "socialista", esse termo 
não tem nada a ver com uma avaliação de que seja "popular", 
ou de esquerda. É meramente um xingamento da direita 
fascista americana. Tanto o termo socialista é sado apenas 
para tentar desqualificar Obama, sem que haja nenhum 
sentido ou crítica de conteúdo que realmente entenda o 
sistema dessa forma, logo em seguida a direita começou a 

chamar o sistema de "nazista". Muitas vezes, o sistema é acusado, na 
mesma frase, de ser socialista e nazista. Por trás, dessa crítica donia, está a 
pressão econômica dos laboratórios e da indústria dos planos privados, que 
não aceita um grau sequer de concessão à população, e para isso usa 
termos aleatórios que possam servir para "xingar" Obama. 

A população frustrada com a reforma

Apesar dessas medidas, à primeira vista, serem benéficas, já que ao 
menos seriam melhores que o modelo atual, a população norte-americana 
está bastante dividida quanto a seu conteúdo. Muito disso se explica pelo 
desconhecimento de como se aplicam as mudanças nos planos de saúde. 
Essa falta de informação foi premeditada pelo governo, já que essas 
mudanças não mudam em quase nada o precário sistema de saúde dos 

EUA, sendo que as pequenas mudanças que 
existirão terão um preço a ser pago pela 
própria população, tanto pelo atendimento 
em si mesmo, como pelos US$ 940 bilhões de 
impostos e outras taxas.
 Obama, como tem um dever a cumprir 
com a burguesia norte-americana, não 
moveu um centímetro no que poderia mexer 
nos lucros bilionários dos planos de saúde, 
que seguirão intocados. O máximo que vai 
haver é o ingresso de um "concorrente 

público" na disputa pelos clientes, através de um plano também pago e 
restritivo. As alterações aprovadas vão ao sentido dos planos privados não 
cometerem muitos abusos, como elevar em 60% o preço do convênio, mas 
não mexem no centro da questão, que é a incapacidade econômica de as 
pessoas custearem seus gastos com a saúde, tratada como uma 
mercadoria e não como um direito.          
 Fica claro, ao Obama descumprir sua promessa de campanha, que, 
por ser um governo burguês, ele não pode levar a votação de um projeto que 
ataque um setor da burguesia tão influente como o dos convênios médicos. 
A solução para os problemas da saúde pública norte-americana não passa 

por uma regulamentação maior aos planos de saúde, mas sim o fim deles! 
Até mesmo nos países europeus imperialistas, como a França e Inglaterra, 
a população em sua grande maioria tem acesso a um sistema público de 
saúde, mas esse direito vem sendo atacado nos últimos anos. Nos EUA, é 
impossível que se estenda este direito a todos.    
 
Cuba, por exemplo, ao contrário dos EUA, 
por ter um sistema onde se expropriou a 
burguesia a partir da revolução de 1959, 
mesmo sendo uma pobre ilha isolada, 
garantiu acesso universal, gratuito, de 
qualidade e com tecnologia de ponta para 
toda a população. Mesmo após o capitalismo 
ter sido restaurado no país pelo mesmo 
governo Castro, e contando com todas as 
dificuldades de ser um país pobre e 
embargado economicamente, Cuba segue 
uma potencia médica, em função desse 
investimento massivo do passado. Mas esta 
qualidade vem decaindo, e este tem sido o destino da saúde no capitalismo: 
piorar onde está ruim, e ficar ruim, onde já foi boa. 
 Assim, a História nos mostra que, como a saúde não dá lucro, um 
sistema universal, gratuito e de qualidade de saúde só será obtido com a 
queda do sistema capitalista. Apesar de muito alarde em torno do projeto de 
Obama, a saúde pública dos EUA continuará com a mesma lógica, a do 
lucro capitalista por sobre as necessidades da maioria da população.
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Páginas Centrais

TRAGÉDIA NO RIO DE JANEIRO

O estado do Rio de Janeiro mudou parte de sua paisagem para 
a de um terreno que poderia pertencer a de cidades devastadas por 

catástrofes recentes como as do 
Haiti, ou do Chile, países atingidos 
por terremotos com registros sem 
precedentes. A chuva que durou 
mais de 24 horas ininterruptas, 
chegando a ter 204,8 milímetros de 
precipitação, se estendeu ao longo 
dos outros dias. O resultado foi que a 
"cidade maravilhosa" e outras 
tenham parado e ficado 

parcialmente submersas. A cidade amanheceu debaixo 
dágua.

Mas as imagens chocantes de carros sendo 
arrastados, pessoas ilhadas e do Maracanã transbordando 
cheio de água não eram nada perto do que ainda viria: um 
desastre em que 229 pessoas eram dadas como mortas no 
dia 12 de abril.

Foi neste contexto que o Brasil inteiro acordou na 
manhã da terça-feira (06/04) com a notícia do prefeito do Rio, 
Eduardo Paes (PMDB) anunciando para os trabalhadores 
não saírem de casa, e que faltassem ao trabalho, e às aulas, 
que seriam canceladas. Nas ruas, imperava o caos; com 
pontos turísticos totalmente irreconhecíveis; carros abandonados; 
metrôs sem funcionar; falta de energia elétrica; pessoas dormindo 

dentro de ônibus; muita gente sem ter como voltar para casa. Além da 
forte chuva, o mar avançava sobre o litoral fluminense piorando ainda 
mais a situação.

A s  a u t o r i d a d e s  
envolvidas na ajuda às 
r e g i õ e s  a f e t a d a s  j á  
con tab i l i zavam 11 .439  
pessoas desalojadas e 3.262 
desabrigadas, além das mais 
de 2 centenas de mortos. 
Segundo os bombeiros, as 

c i d a d e s  m a i s  
cast igadas pela 
enxurrada foram São Gonçalo, Nilópolis, Duque de Caxias, 
na região metropolitana, e Petrópolis, na região serrana, e 
ao todo foram registrados mais de 180 deslizamentos de 
terra.

O mais trágico, contudo, veio em seguida. No 
primeiro dia, houve muitas perdas materiais e poucas 
mortes; mas logo o número de perdas de vidas triplicou. Em 
Niterói, municio que registrou o maior número de mortos, 
principalmente o morro do Bumba veio abaixo. se abrindo 
uma cratera gigantesca, que engoliu cerca de 200 pessoas 
em 50 casas. Tudo que existia na região foi tragado pela 

terra, não sobrando quase nada do que um dia foi uma favela.

Cenário de destruição onde os culpados são os mesmo de sempre, 
no Chile, no Haiti, No Brasil... os governos da burguesia!

Logo após o ocorrido, o que se via nas regiões era uma grande 
comoção em todas as comunidades. Por não contar com o auxílio das 
autoridades, totalmente ineficientes e demoradas, foram os 
trabalhadores pobres que viviam nessas regiões os 
grandes heróis de mais essa tragédia. Os moradores 
dessas vizinhanças, com as próprias mãos, sem 
contar com nenhuma instrução e materiais para o 
trabalho, foram em socorro daqueles que ficaram 
embaixo da terra aguardando o resgate.

Enquanto a solidariedade dos trabalhadores 
não tinha limites, o governador Sergio Cabral 
(PMDB), os prefeitos do Rio e Niterói, Eduardo Paes e 
Jorge Roberto do PDT que governou a cidade durante 
16 anos, e principalmente Lula, nada fizeram para 
prevenir a catástrofe e determinaram as condições propícias para 
tamanha tragédia. Lula, por exemplo, pôs à disposição somente 40 
pessoas para ajudar as vítimas do desastre. Claramente, o número 
de vítimas é decorrência do descaso com a habitação, e o governo 
Lula e Cabral, que  prometeram obras do PAC, urbanização das 
favelas, etc., são os grandes culpados.

Após a avalanche de terra ter destruído tudo, novamente foram 
as comunidades que organizaram o socorro àqueles desabrigados, 

arrecadando alimento e moradias a 
quem estava deixando suas casas, já 
que estavam em zonas de risco ou 
mesmo já tinham perdido tudo. O 
governo, somente depois de ter 
abandonado as pessoas por sua conta 
no momento mais difícil e traumático 
anunciou a promessa de pagar aluguel 
aos desabrigados, o que ainda não foi 

concretizado.
A culpa é do capitalismo e de seus governantes

Para justificar sua negligência criminosa, os governantes 

acharam o culpado para essa situação: o clima! Os outros culpados 
pelas inúmeras mortes, na ótica cínica dos governos, são os próprios 
trabalhadores, que não abandonaram suas casas em situação de 

risco.
Assim, cria-se uma situação surreal, em que as vítimas 

da falta de um plano nacional eficiente de moradia 
acabam sendo condenadas por irem morar nas encostas 
de morros, como se isso fosse uma opção. Os 
trabalhadores pobres que acabam se submetendo a uma 
submoradia e investem nessa humilde casa para 
melhorá-la, agora viram tudo ser transformado em lixo e 
escombros, e os governos não oferecem nenhuma 
solução coletiva que possa evitar novos desabamentos.

Os governantes Lula, Sergio 
Cabral e cia., possuem uma folha de 
pagamento bem maior do que 
qualquer um desses moradores que 
perderam tudo, e por isso não 
entendem todo o trabalho e sacrifício 
que esses trabalhadores tiveram para 
acumular. Essas famílias pobres 
passarão anos tentando resgatar o 
que foi perdido durante esses poucos 
dias.

Sergio Cabral e Lula foram veementes em dizer diversas vezes 
que no momento a única coisa que podemos fazer é aguardar a chuva 
parar. Ou seja, milhares de trabalhadores voltaram aos tempos em 
que o homem vivia em estado animalesco, esperando que os céus 
garantissem sua chance de sobreviver. Os mais pobres se veem 
obrigados a morar nas piores condições possíveis e outros tantos 
vagam pelas ruas, se alojando em casas de parentes, por não terem 
abrigos oferecidos pela prefeitura ou demais governos. Mais uma 
vez, o que se viu foi um descaso total de todos os governos, desde os 
municipais até Lula!

Enquanto os governos ficam com mãos nos bolsos, 
os trabalhadores salvavam vidas com as próprias mãos
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Para qualquer pessoa que tenha visitado o Rio saltam aos 
olhos a situação da população pobre submetida a uma dura realidade 
de submoradias, aglomeradas em imensas favelas. 
Sem as mínimas condições, sem acesso a 
saneamento básico e pavimentação. E, por menor que 
seja a chuva, os barracos mais vulneráveis despencam 
morro abaixo matando pessoas.

No morro do Bumba, a situação é mais 
alarmante ainda, porque a região durante há décadas 
foi usada como lixão. Após a desativação, na década 
de 80, a área foi aterrada, tornando “possível” o 
assentamento de famílias. O lixão, porém, ainda está 
lá. Antes, embaixo daquelas famílias todas; agora, em cima delas.

Qualquer pessoa sensata logo chegaria à conclusão que 
essas pessoas deveriam ser retiradas da região e colocadas em 
áreas sem risco de vida e com as condições necessárias para uma 
vida digna. Mas, por diversas gestões, a prefeitura, para garantir os 

O morro do Bumba não é um só. Existem milhares de situações 
similares em diversas cidades brasileiras, em função de um 
descontrole completo do crescimento da população das grandes 
cidades e por não existir nenhum tipo de projeto de organização das 
cidades. O capitalismo tem sua ocupação completamente caótica, da 
mesma maneira que sua produção.

A falta de projetos de 
organização das cidades 
demonstra o descaso com 
que as população pobres 
das cidades são tratadas. 
Os governos sejam eles 
municipais, estaduais, ou 
f e d e r a i s ,  p o r  s e r e m  
compostos por grandes 
empresários levam consigo 
s u a s  p r e t e n s õ e s  e  
p r i o r i d a d e s  e  d e s s a  

maneira os projetos de urbanismo e arquitetura em áreas nobres das 
cidades são prioritários.

Os Planos Diretores das capitais e grandes cidades são muitas 
vezes elaborados pelas próprias construtoras, empreiteiras e 
imobiliárias, e repassados para vereadores que eles elegeram, e que 
vão assumir a "paternidade" do projeto. O resultado disso é que 
proliferam espigões em beiras de praias, assim como nos centros 

Milhões de trabalhadores vivem em Bumba

É necessário um grande plano de obras públicas, com 
investimento maciço em construção de prédios populares 
reorganizando toda a estrutura urbana e dando casa para todos, com 
saneamento básico, calçamento, luz, água e tratamento de esgoto. É 
possível construir novos bairros, já prevendo 
escolas e creches públicas, postos de saúde e 
linhas de ônibus para garantir uma qualidade de 
vida dos trabalhadores. Para isso, seriam 
necessários bilhões de dólares, o que não é fácil, 
mas também não é impossível, como ficou claro 
no socorro aos bancos e grandes empresas, feito 
pelo governo Lula diante da crise econômica.

Porém, por mais que fosse em tese 
possível, este plano nunca vai ser posto em 
prática pelo capitalismo. A começar, porque a 
burguesia não vai aceitar canalizar tantos 
recursos para melhorar a vida de pobres; e, em 
segundo lugar, porque a falta de moradias é um excelente negócio 
para muita gente. É só porque faltam moradias que tanta gente ganha 
a vida alugando imóveis e com especulação imobiliária. Assim como é 
preciso haver desemprego para que os empregados se submetam a 
um salário baixo (com medo de perderem o lugar), a falta de moradias 
é que alimenta a indústria dos aluguéis e financiamentos.

Para mudar a realidade dos problemas de habitação, os 

votos dessa população, ao invés de resolver o problema, colocou em 
prática um projeto de urbanização da área, atendendo às 

reivindicações das construtoras, que ganham com as 
"obras" na favela, e não precisam ter suas áreas 
nobres questionadas para fim de assentamento 
urbano. Água, luz, saneamento básico e asfalto foram 
instalados na área do antigo lixão, transformando o 
lugar numa bomba relógio em que em qualquer 
momento essa enorme tragédia poderia ocorrer.

As vigas das casas estavam assentadas 
diretamente no lixo em decomposição. Várias casas já 
haviam sido condenadas, por ter sua estrutura 

comprometida. E o chorume, material tóxico, brotava do chão, com 
gás metano por todo lado, emanado do lixo em decomposição e 
lançado ao ar. Tudo isso era conhecido pela prefeitura, que tinha 
acesso a inúmeros laudos técnicos de especialistas na área. Ainda 
assim, nenhuma providência foi tomada.

urbanos, causando ilhas de calor, poluição e deterioração da 
qualidade de vida. Por outro lado, as favelas são relegadas ao 
descaso total, sendo instaladas em 
cima de lixões.

Em São Paulo, por exemplo, 
acaba de haver uma obra faraônica 
inaugurada,  o Rodoanel ,  para 
desafogar o tráfego das marginais do rio 
Tietê, um problema que afeta todos, 
mas principalmente os negócios da 
burguesia. Enquanto isso, áreas inteiras 
da metrópole ficam alagadas quando a 
menor chuva ocorre, como aconteceu 
ao longo de todo mês de março. Isso 
ocasionou ruas que ficaram por 
semanas a fio alagadas, isolando 
milhares de pessoas.

No Brasil, os trabalhadores têm 
seus salários cada vez mais achatados, a alimentação cada vez mais 
cara, o transporte um absurdo! E tudo isso faz com que os valores 
destinados à moradia fiquem cada vez menores. Por isso, os 
casebres se espalham por encostas, os barracos tomam conta de 
cada vez maiores áreas das cidades e mais favelas como o morro 
Bumba vão continuar sendo protagonistas de tragédias como esta.

trabalhadores devem comandar os projetos habitacionais, expropriar 
as grandes áreas inutilizadas, que servem apenas para especulação, 
e impor um orçamento a serviço da maioria da população. Assim 

como os trabalhadores tomaram a iniciativa de se 
auxiliarem e organizar o resgate de seus vizinhos, 
sem esperar a iniciativa de qualquer autoridade, e 
mostraram que são mais capazes do que todos 
pensavam, está na hora dos trabalhadores também 
assumirem a responsabilidade pelo destino das 
cidades construídas pelos próprios trabalhadores.

Para isso, em cada comunidade é uma 
necessidade que os trabalhadores se organizarem 
em associação de moradores e façam 
mobilizações, para começar essa mudança desde 
já, denunciando o descaso dos governos e 
passando à ofensiva com a ocupação de prédios 
das construtoras e áreas urbanas. Toda essa luta 

deve estar a serviço dos trabalhadores tomarem das mãos da 
burguesia o poder político e econômico de toda a sociedade, numa 
mudança radical que mudará a estruturas de nossa sociedade, que 
só poderá vir com uma revolução socialista, e que substituirá a vida 
em lixões por uma vida em que todos tenham o direito básico à 
moradia.

Uma tragédia anunciada

Moradias com qualidade para todos somente com a revolução
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Nem Ibsen, nem Cabral: petróleo 100% estatal!
Após a descoberta das novas jazidas de petróleo, uma enorme nova 

fronteira ainda não explorada e chamada de pré-sal, a disputa pelo direito à 
exploração dessa riqueza tomou conta das discussões. Primeiro, a 
proposta do governo foi a de abrir todos estes campos para 
que empresas terceirizadas pudessem explorar as novas 
jazidas, com a criação de uma nova “estatal” de fachada (a 
Petro-Sal), que, na prática, só serviria para esvaziar a 
Petrobrás (que hoje já tem boa parte do seu capital privado), 
e agir como sócia das grandes multinacionais.

 Este é o principal debate acerca do petróleo. 
Conforme os 4 projetos que devem regulamentar o chamado 
novo "marco regulatório do petróleo", a exploração da região 
do pré-sal estará liberada para as empresas imperialistas, 
que poderão ter na Petrobrás apenas uma sócia menor, com 
30% das reservas. Mas, apesar de que seja esta discussão a 
que vai determinar se o Estado brasileiro vai se apropriar da 
riqueza nacional, ou se vai dá-la de mão beijada, a polêmica não está se 
dando sobre a propriedade das reservas, e sim apenas sobre seus royalties, 
que representam apenas 10% do valor do barril. 

 Por proposta do deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) ocorreria 
algumas modificações na divisão da parcela recebida por estados e 

municípios. Hoje, segundo a constituição brasileira, estados e 
municípios produtores - além da União - têm direito à maioria 
absoluta dos royalties do petróleo. A divisão atual é de 40% para 
a União, 22,5% para Estados e 30% para os municípios 
produtores. Os 7,5% restantes são distribuídos para todos os 
municípios e estados da federação. Com a emenda Ibsen, 30% 
dos royalties sejam destinados aos estados, 30% aos municípios 
e 40% à União, sem diferenciar os estados que produzem dos 
que não produzem.  A partir dessa proposta 
os governos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo (estados onde 
estão localizadas as jazidas) se levantaram contra a medida, 
reivindicando que fiquem com uma parcela maior da riqueza. 
Neste processo, foi levantada inclusive a chantagem de que o 
Rio pode quebrar e que as Olimpíadas e a Copa do Mundo 

estariam comprometidas.

Nem Ibsen, nem Cabral: petróleo 100% estatal!

Choradeira de Sérgio Cabral: quer mais para poder barganhar mais

 Na aparência, a proposta de Ibsen Pinheiro parece ser a mais 
sensata, à medida que a diferença entre um estado produtor e outro é o 
dano ambiental decorrente da exploração de petróleo, o que deixa de fazer 
sentido quando se tratam de reservas em alto mar, a quilômetros de 
profundidade abaixo da linha d'água, quando sequer é possível traçar uma 

localização estadual às jazidas. A emenda 
dialoga com a realidade de que, hoje, quase 
90% dos royalties vão parar nas mãos de 
pouquíssimas unidades, privilegiadas diante 
da imensa maioria que não recebe 
praticamente nada, mesmo a riqueza do 
petróleo devendo ser de todo o Estado e fruto 
de investimentos pagos pelo orçamento 
nacional.
 Mas, por trás disso, estão duas manobras: a 
primeira é que se discute em cima de apenas 
uma pequena parcela de tudo o que for 

produzido, pois os royalties não questionam a exploração multinacional, e 
sim representam o equivalente a um "imposto" sobre esta produção privada 
altamente lucrativa. A segunda manobra é que quem propõe a emenda não 
está interessado em distribuir melhor a riqueza do país, mas sim em usar 
como barganha para poder conceder programas assistencialistas aos 
trabalhadores, além de ter mais dinheiro em caixa para a corrupção, como 

Repudiamos a postura de Sérgio Cabral, pois ela só serve 
para dividir os trabalhadores dos diferentes estados do país. A luta 
dos trabalhadores, principalmente os do Rio de Janeiro, deve ser 
para garantir uma Petrobrás 100% estatal, controlada pelos 
trabalhadores, e com seus lucros revertidos na construção de 
e s c o l a s ,  h o s p i t a i s ,  m o r a d i a  p o p u l a r ,  e t c .

A proposta de Ibsen só serve para oficializar e impulsionar o 
processo de privatização do ramo petrolífero no país, à medida que 
acoberta a principal discussão, que é a respeito do controle dessas 
jazidas e da destinação dos recursos que forem produzidos.

 No fim disso tudo, o governo Lula, numa postura de não se 

No jogo da democracia burguesa, os partidos que possuem o 
controle institucional de estados e municípios que arrecadam e produzem 

bastante tem um poder político maior, podem 
comprar mais votos no Congresso nacional, 
bem como beneficiar os patrões da sua 
própria região, o que depois se reverte em 
financiamentos milionários de campanhas.

      Assim, o "patriotismo" de Sergio 
Cabral exaltando o Rio não tem nada de amor 
a seu estado natal ou aos cariocas e 
fluminenses. É apenas a defesa intransigente 
dos interesses da burguesia do RJ, composta 

pelas maiores empresas do país. No entanto, para justificar esse apelo em 
favor de seus chefes, o empregado das grandes empresas cariocas, Sérgio 
Cabral, manipula a opinião pública tentando transformar a luta contra a 

incomodar com ninguém e ficar em cima do muro, propôs que 
qualquer decisão fosse tomada depois das eleições burguesas, 
como tentativa de não rachar sua base aliada, como é o caso de 
Sérgio Cabral. Na verdade, entre a burguesia periférica que quer 
entrar na distribuição dos royalties, e a burguesia do RJ, Lula prefere 
a última, mais rica, mas sua prioridade é tentar adiar este problema 
sem ter que perder votos antes da eleição, seja de um lado ou de 
outro.

 Chamamos os trabalhadores a defender o petróleo do Brasil, 
e para isso é necessário se enfrentar e derrotar o governo Lula bem 
como os governos estaduais, pois todos só querem uma coisa: 
entregar tudo de mão beijada aos patrões e sair com os bolsos 
cheios. Por isso, nem Ibsen, nem Cabral: petróleo 100% estatal.

acontece hoje na Petrobrás e em diversas empresas públicas. A emenda 
Ibsen é apenas uma jogada eleitoreira a serviço das oligarquias regionais 
hoje preteridas em relação a RJ e ES.

 Ibsen Pinheiro é um dos envolvidos com a máfia corrupta instalada 
na Câmara dos Deputados, conhecida como 
"Anões do Orçamento", responsável pelo 
desvio de verbas públicas. Foi aliado de Collor, 
FHC, Britto (ex-governador do RS, que vendeu 
todo o patrimônio público) e tudo que há de 
podre na política brasileira. Sua emenda não 
muda nada para o trabalhador, que não vê um 
centavo dos royalties. Apenas distribui por 
todos os lados o dinheiro que os políticos 
desviarão igualitariamente, ao invés de se 
concentrarem com a burguesia e políticos 
apenas de Rio e Espírito Santo.

Por isso, essa emenda é uma piada, 
pois só desvia o foco do que deveria ser a real 
discussão, que é a respeito do que vai ser feito com essa verdadeira fortuna 
que é o pré-sal. Neste momento, o governo e a oposição burguesa se 
engalfinham para saber com quem ficará a distribuição do dinheiro, sendo 
que, de qualquer modo, ganharão as multinacionais e perderão os 
trabalhadores.

Emenda Ibsen numa luta "pelo RJ".
 Utilizando conscientemente de um sentimento equivocado 

de boa parte das pessoas, de que o 
que interessa é que seu estado se dê 
bem, se armou um circo no Rio de 
Janeiro, chamando a população a se 
mobilizar em defesa de uma parcela 
maior ao Rio. Cabral chorou e fez 
chantagens dizendo que com a 
emenda Ibsen até mesmo as obras 
dos jogos olímpicos poderiam ser 
afetadas. Como se o problema do 
estado fosse a falta de dinheiro e não o 
que é dado aos empresários e através da corrupção.

Emenda Ibsen: divisão igualitária das migalhas
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Obama prepara ameaça nuclear ao Irã e países contrários ao imperialismo
Com a realização da cúpula de segurança nuclear em 

Washington, o presidente dos EUA, Barack Obama, pretende avançar 
em seu projeto de intimidação do Irã e outros países que venham a se 
contrapor a sua política de dominação mundial.

O encontro, cujo principal tema é o suposto perigo do “terrorismo 
nuclear”, é o mais recente capítulo da ofensiva do governo de Obama na 
área nuclear. Na semana passada, ele anunciou a revisão da estratégia 

atômica do país, prometendo não atacar com armas nucleares países 
que respeitam o Tratado de Não-Proliferação. Na quinta, assinou uma 
nova versão do Start com a Rússia (plano de redução dos arsenais 
atômicos). Agora, será o anfitrião da maior cúpula sobre segurança 
nuclear desde a reunião de São Francisco, em 1945. Obama, por meio 
de ações aparentemente pacifistas, de “controle” sobre a tecnologia 
nuclear, na realidade prepara um dos maiores golpes e ataques contra a 
independência das nações subdesenvolvidas.

O “Nobel da Paz” ameaça com ainda mais guerra

Obama, eleito no ano passado como Prêmio Nobel da Paz, 
apesar de manter a guerra no Iraque e de ampliar a guerra no 
Afeganistão, agora mira na Coréia do Norte e no Irã. Cumprindo seu 

papel de Frente Popular, ou seja, 
de um governo burguês e de 
direita, mas que tem de simular ser 
de esquerda e popular, Obama 
não admite explicitamente que 
está propondo preparar a guerra 
ao Irã, como faria George W. Bush, 
seu antecessor. A diferença de 
Obama é apenas essa: manter a 
mesma política, mas com sutileza 
ao invés de truculência.

São 3 as medidas que confirmam este plano imperialista de 
provocação armamentista: a ilusão de reduzir arsenais; a intenção de 
reforçar “regras” sobre o armamento nuclear, onde uns são convidados e 
outros não; e a ameaça explícita contra Irã e Coréia do Norte.

Para começar, a enganosa redução dos arsenais 
atômicos acertada entre os 2 maiores detentores deste tipo 
de arma – EUA e Rússia – não tem efeito prático algum, mas 
é um passo político na intimidação dos demais. Ao limitar 
suas ogivas atômicas a 1500 artefatos, os dois países ainda 
poderão destruir o mundo centenas e centenas de vezes, o 
que quer dizer que não houve melhora nenhuma na 
segurança do planeta e da população mundial. O próprio 
presidente Lula, tradicionalmente omisso ou cúmplice das 
decisões imperialistas, comparou a redução ínfima destes 
armamentos a alguém que joga fora parte de seus remédios 
vencidos. Não deixa de ter razão... O armamento obsoleto 
da Guerra Fria, de 50 anos atrás, está sendo parcialmente 
descartado, mas o que tem maior poder de destruição 
segue intacto. Por trás da medida, porém, está a mensagem 
de que EUA e Rússia estão fazendo sua parte e que, 
portanto, mais ninguém tem o direito de ir na “contramão” dessa medida 
e fabricar novas armas nucleares, impedindo que novos países possam 
se defender atomicamente, especialmente dos próprios EUA.

Em segundo lugar, a Cúpula nuclear quer definir e reiterar regras 
para as armas atômicas. O absurdo é que foram convidados países 
como Índia e Paquistão, que fizeram suas bombas atômicas nos últimos 
anos, sem autorização internacional e, portanto, “ilegalmente”, mas com 

a ajuda clara de EUA e Rússia. 
Também foram convidados países 
que nem têm estes artefatos, mas 
que vão se reunir apenas para dar 
palpite e fortalecer a farsa norte-
americana. Aí, entra o Brasil, por 
exemplo. Por último, ainda há o 
convidado de honra: o Estado 
semi-nazista e genocida de Israel. 
Este país, escandalosamente, é 
tratado normalmente como 
detentor da bomba atômica, o que todos sabem, mas que nunca foi 
admitido. Pior que Índia e Paquistão, Israel além de desenvolver seu 
programa nuclear à revelia da comunidade internacional, ainda mantém 
segredo até hoje de quantas ogivas tem, sua capacidade e onde estão 
localizadas. Por outro lado, o Irã, que todos sabem das plantas com 
centrífugas de enriquecimento de urânio, amplamente divulgadas e já 
inspecionadas, não foi convidado.

 Da mesma forma a Coréia do Norte, que nunca escondeu 
ter fabricado a bomba. A ironia trágica de tudo isso, é que 
Israel, que fez todo seu processo de forma ilegal, e que é ele 
mesmo um Estado ilegítimo, anuncia que não vai à Cúpula. 
Ou seja, além de usar armas proibidas contra civis, como o 
fósforo branco, que queima as pessoas vivas, e que foi 
jogado sobre palestinos na Faixa de Gaza; além de fazer 
incursões em países estrangeiros para assassinar quem 
bem entende, como recentemente fez em Dubai; e de 
roubar diariamente as terras palestinas, sempre pouco se 
lixando para a ONU e organismos multilaterais, agora Israel 
diz que não vai à cúpula que seus próprios aliados tentam 
montar. Mesmo com todas estas infrações, contudo, Israel 
nunca foi ameaçado de ataque. O Irã, sim!  

Por fim, e para coroar esta política de isolamento do Irã e 
preparação para um possível ataque, Obama explicitou sua doutrina 
nuclear: não atacar com bombas atômicas primeiro, devendo usá-las 
apenas para reagir. Mas isso tudo muda se o país em questão não 
assinar seus acordos. Traduzindo: no caso do Irã, Obama se dá ao 
direito de não apenas atacar gratuitamente o país (o que Bush chamava 
cinicamente de “ataque preventivo”), como prevê a possibilidade de isso 
se dar com bombas atômicas.

É preciso boicotar e enfrentar a cúpula para a guerra! Pelo direito à defesa nuclear.

O encontro, que durará dois dias, discutirá a situação do Irã e 
contará com a presença de 47 países. O presidente Barack Obama deve 
se reunir em uma série de encontros bilaterais com os presidentes da 
China, da Jordânia, da Ucrânia, da Armênia e da Malásia. 
Depois, ele irá presidir o jantar que abre a cúpula.

Todas estas iniciativas são uma resposta no sentido 
inverso ao que fazia Bush, que declarou guerra ao Iraque 
sem apoio dos demais países, e viu sua rejeição virar 
recorde. Obama leva adiante a mesma política belicista, 
mas antes quer se assegurar do apoio internacional e de 
“leis” para isso. A cúpula em Washington, porém, é apenas 
uma fachada para preparar a guerra, e deve ser boicotada.

O Irã, paralelamente, revelou a sua terceira 
geração de centrífugas nucleares, capazes de enriquecer 
urânio até seis vezes mais rápido do que a tecnologia 
atual, de acordo com as autoridades do país. A apresentação das 
centrífugas foi feita durante uma cerimônia oficial no Irã para marcar o 
Dia Nacional de Tecnologia Nuclear, com a presença do presidente 
Mahmoud Ahmadinejad.

Com todas as críticas que se deve ter ao governo teocrático, 

fundamentalista e burguês do Irã, a única maneira de impedir uma 
iminente agressão ao país é justamente essa: acelerar o 

desenvolvimento nuclear. Com armas atômicas até os 
dentes, os EUA só poderão deter suas intenções com muita 
luta das massas, mas a presença de uma arma nuclear do 
outro lado também interfere, pois a reação a um ataque 
poderia ser mortal.
           Nós defendemos o direito ao armamento dos países 
oprimidos, ainda mais no caso do Irã, ameaçado o tempo 
inteiro pela presença de bases americanas na região, e pelo 
Estado de Israel na vizinhança. A única possibilidade de se 
querer o não armamento de um país, inclusive 
atomicamente, seria com o desarmamento total de todos os 
outros, o que nunca vai ocorrer no capitalismo. Assim, é 

evidente que o Irã deve ter o direito e precisa urgentemente desenvolver 
e multiplicar sua defesa.
           Neste momento, mais do que nunca, os trabalhadores de todo o 
mundo devem denunciar a política de Obama e sair às ruas contra a 
agressão ao Irã e ao povo do Oriente Médio.


