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Lula e o veto ao
 reajuste dos aposentados:

 

segue o arrocho de 
quem já perdeu muito!

Projeto “Ficha
      Limpa”une
             Globo,
            PSOL e
              muita
gente de direita 

Fora FMI da Grécia! 

Todo apoio à luta dos trabalhadores 

contra o plano de ataques!

CAIXA E CORREIOS:
Lula defende 

 as estatais?

Usina de Belo Monte: 

o maior crime contra a 
   natureza, os índios
  e os cofres públicos 

o maior crime contra a 
   natureza, os índios
  e os cofres públicos 
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Fora FMI da Grécia! Todo apoio à luta
 dos trabalhadores contra oplano de ataques!

A farsa de que a crise econômica havia passado por seu pior momento,  e 
que já estávamos em plena recuperação foi desmontada nas últimas semanas. A 
Grécia vem provando na prática que a crise ainda está muito longe do fim. 

O endividamento público, provocado para manter e salvar os 
negócios da burguesia, agora cobrou seu preço: chegaram os vencimentos das 
suas dividas e a realidade é que não havia dinheiro algum para 
pagá-las. Assim, sem mais nenhuma manobra contábil ou saída 
paliativa para tentar jogar a sujeira para debaixo do tapete, só 
restou uma alternativa à burguesia: fazer os trabalhadores 
pagarem a conta.

O plano negociado recentemente, que envolve 
um emprétimo de pelo menos 110 bilhões de euros, é o maior 
plano de socorro da História, e, longe de "salvar" a Grécia, vai 
afundá-la ainda mais, levando a Europa e o restante do mundo 
juntos.

O endividamento ainda maior do país, através de empréstimos via 
União Europeia e FMI, levarão a um arrocho inédito nos salários, aposentadorias 
e gastos sociais do país, que empobrecerá 10 anos de uma hora para outra. Outro 
efeito devastador será sobre a classe trabalhadora dos outros países, cujos 
governos estão destinandon recursos da população para os empresários e 
governo gregos.

Da Itália, sairão, ao longo de três anos, 14,8 bilhões de euros, 
conforme decreto aprovado; Nn Espanha, o Conselho de Ministros aprovou a 
contribuição de quase 9,8 bilhões de euros ao pacote; na Alemanha serão mais € 
22 bilhões, que representam 20% do valor total do pacote. Ao todo, os países da 
UE vão dar € 80 bilhões e o FMI, mais € 30 bilhões, podendo ser aumentado. Até o 
Brasil, afundado num aumento brutal de sua dívida, hoje em mais de 1,5 trilhão de 
reais, segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, vai liberar US$ 286 
milhões das reservas internacionais para a Grécia.

Uma situação revolucionária!
Diante da crise, a Grécia já passou por quatro greves gerais, nas quais 

pararam setores como serviços públicos e todos os 
transportes, inclusive com os aeroportos fechados. Ninguém 
entrava ou saia do país, e protestos com mais de 300 mil 
pessoas na rua pararam a Grécia. Com apoio de diversos 
sindicatos e até mesmo de setores da imprensa que pararam 
suas transmissões diante de tamanha instabilidade e 
incerteza do rumo que anda o país, a última e mais radical 
greve geral do país provocou 3 mortes e confrontos violentos 
com a polícia, chegando a haver uma tentativa de ocupar o 
Parlamento. 

Uma das bandeiras mais levantadas por diversos 
grupos de manifestantes, colocada para ação, é o Fora FMI, 
que finge ajudar o país para, na prática, torná-lo ainda mais 

dependente e cheio de 
dívidas, cobrando ao longo 
dos anos muito mais do que hoje está sendo 
emprestado. Os enfrentamentos com a polícia e a 
rejeição ao pacote se combinam com a rejeição ao 
governo "socialista" grego, recentemente eleito, já 
como expressão da insatisfação popular, e que 
agora faz pior ainda em termos de exploração aos 
trabalhadores.
Dessa forma, a polarização de classes está 

acelerada, com a burguesia não conseguindo mais manter-se como está e a 
maioria da população recusando-se a viver como 
o pacote econômico a fará viver. O resultado é 
uma país em plena situação revolucionária, no 
meio de uma crise que pode colocar em questão a 
propriedade privada e o debate sobre o poder no 
país. 

É isso que está por traz, ainda incipientemente, 
da luta nas ruas, dos trancamentos de rua e greve 
geral, dos coqueteis molotov usados para 
combater a polícia, etc., assim como, do outro 
lado, da reação do governo e do aparato repressor 
do Estado burguês, fazendo de tudo para conter 
as manifestações. 

Chega-se a um ponto que cada vez mais só 
existem duas saídas: ou a classe trabalhadora sai 

derrotada, através de aumento da violência, mortes e prisões de todos aqueles 
que se levantam contra o capitalismo, ou os trabalhadores derrotam o governo 
e avançam para tomar o poder, como única forma de sair deste impasse. 
Quando os de baixo, os trabalhadores e o povo em geral, não aguentam e não 
têm mais condições de viver como estão e os de cima não conseguem dar o 
mínimo de concessão, a luta de classes assume contornos dramáticos e, como 
disse o revolucionário russo, Vladimir Lênin, a guerra civil oculta sob a 
democracia burguesa, pode se transformar em guerra civil aberta. 

Considerando que Grécia deve virar um grande ralo por onde 
escoarão recursos já escassos no resto do mundo, e que ainda não está 
descartado o efeito dominó que pode existir com a queda de mais outras 
economias, como a da Espanha, as bolsas de valores em diversos países 
tiveram quedas bruscas.

A Bolsa de Valores de São Paulo acumulou 
uma queda 6,9% em pouco dias, e índice Dow Jones, nos 
EUA, chegou a operar com queda de 9%. A bola de neve da 
crise econômica, que começou com as chamadas bolhas 
financeiras, e a bolha de crédito habitacional e hipotecas 
nos EUA, voltou a ter uma nova “epidemia” de quedas nas 
bolsas. E, desta vez, a União Europeia se encontra cada 
vez mais em um beco sem saída.

O que acontece na Grécia, ainda que em 
diferentes graus, tende a se expressar também em outros 

países do continente europeu, que junto com os EUA é o sustentáculo do 
capitalismo. A conclusão desse processo é que o modo de produção capitalista 
não tem mais jeito. Não há mais como 
crescer, e as tentativas para isso são 
baseadas em fraudes e golpes, com 
resultados positivos durante um curto 
espaço de tempo, ao final do qual vem 
a quebradeira.

Ent re  os  a taques  
propostos contra os trabalhadores, 
desta vez, estão o congelamento de 
salários dos servidores públicos até 
2013, o aumento generalizado de impostos, o corte nos planos de 
aposentadoria, o fim de vários benefícios e a flexibilização das leis 
trabalhistas. 

Uma revolução socialista é possível e necessária!
Hoje, o sentimento geral entre a população é de que é preciso derrotar o 

pacote, e que isso só vai ser feito lutando, pois o Parlamento e as demais 
instituições capitalistas estão juntas para lhes atacar. Mas a questão que os 
revolucionários e os setores mais conscientes e combativos dos lutadores devem 
levantar é a seguinte: "e depois?". 

As centrais sindicais, sindicatos e partidos políticos que hoje são 
obrigados a conclamar manifestações e até mesmo greves gerais como forma de 
dar uma resposta aos trabalhadores e não serem atropelados pela onda de 
protestos e enfrentamentos que está se dando no país, propõe derrotar o pacote, 
mas não ao governo. E as que propõe derrotar o governo, já é de olho em ganhar 
as próximas eleições dentro do mesmo sistema. Ou seja, além de derrotar o 
pacote, e para conseguir derrotar o pacote, os trabalhadores gregos precisarão 
derrotar a burguesia como um todo: expropriar, sem indenizações, as fábricas e 
bancos do país; nacionalizar totos os recursos imperialistas, dos EUA e União 
Europeia, aplicados na Grécia; e sobretaxar e punir os ricos, que são os culpados 
pela crise.

A classe trabalhadora, mais uma vez, prova do que é capaz 
quando se mobiliza, mesmo contra a vontade da maioria das 
direções que fazem de tudo para sempre achar uma saída com 
menos danos e sem tanto enfrentamento. As lutas estão fortíssimas. 
Mas a radicalização dos protestos não vai levar a lugar nenhum se 
não estiver associada a um programa de ruptura com o capitalismo, e 
que aponte decididamente para uma revolução socialista.

À medida que aumentam os protestos, exige-se cada vez 

mais respostas das direções reformistas que hoje encabeçam as lutas, e elas 
ficam em um beco sem saída, pois estão comprometidas com o sistema atual, 
criticando apenas seus efeitos. Nós, do Movimento Revolucionário, 
entendemos que, se permanece esta falta de uma direção revolucionária, é 
inevitável que a burguesia se reorganize às custas de arrocho e ataques, e que, 
mais cedo ou mais tarde, derrote o ascenso revolucionário.

Mas isso custará caro, pois o que acontece hoje na Grécia se 
transformará em experiência para sua classe trabalhadora. Como a crise não 
vai acabar, e novos ataques virão, o acúmulo político que está havendo no país 
pode levar a uma vitória nas próximas lutas. Além disso, o enfrentamento grego 
é um exemplo para a luta dos trabalhadores no mundo todo, e abre uma 
perspectiva para que trabalhadores  de outros países se identifiquem com essa 
situação e saiam também à luta nas ruas. 

Não confiamos na direções que estão à frente destes processos, mas 
confiamos em que a classe trabalhadora, que age de acordo 
com as suas necessidades mais imediatas, e é exatamente isso 
que vem acontecendo. Para isso ir adiante, contudo, além de 
expulsar o FMI e o seu plano de arrocho do país, é necessário 
construir um governo que surja dos protestos e organizado 
pelos trabalhadores, o que só virá com o surgimento e 
massificação de uma organização revolucionária! É disso que 
depende o destino da Europa e dos trabalhadores no mundo 
todo!
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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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Lula e o veto ao reajuste dos aposentados: 
segue o arrocho de quem já perdeu muito! 

Oposição de direita faz passar reajuste de 7,7% 
pois só pensa nos votos que pode ganhar na eleição de 2010 

Depois de meses de impasse, com os aposentados de um lado, 
exigindo um reajuste no mesmo nível do último reajuste do salário 
mínimo; e, de outro lado, os deputados, senadores, e principalmente o 
presidente Lula fazendo de tudo para aprovar o índice mais 
baixo possível, finalmente foi votado na Câmara de 
deputados um reajuste de 7,7%. 

Desde o inicio do embate, o governo Lula dizia ser 
inadmissível um reajuste maior que 6,14%, pois isso afetaria 
muito as finanças do país. A alegação do governo é que os 
míseros 1,5% a mais de reajuste terão um impacto 
econômico de R$ 1,7 bilhão, o que seria incompatível com o 
orçamento federal.

Considerando-se que para salvar os banqueiros e 
empresáros brasileiros da última crise Lula gastou quase R$ 200 bilhões 
e que deve emprestar US$ 10 bilhões somente ao FMI, podemos 

O PDT, tentando dar a impressão que está preocupado com os 
aposentados, liderou a nova proposta de 7,7%, mesmo sendo da base 
do governo. Com isso, bateu de frente com Lula e ganhou apoio de 
diversos outros partidos, fazendo com que este índice fosse aprovado 
pelos deputados. Em valores reais, porém, isso é uma "concessão" de 
apenas R$ 0,5 bilhão a mais do que a proposta que o governo já havia 
aceitado. 

Ou seja, depois de duros embates, muitas vezes parecendo de 
princípios, o que se fez foi se costurar mais um acordo entre 
oposição e governo para seguir contendo gastos com os 
trabalhadores e aposentados. Deram uma esmola, que 
ainda podioa ser vetada por Lula, o que significa que os 
aposentados seguem sem nada a comemorar. 

Fim do fator previdenciário 
O fator previdenciário é um método utilizado para que 

os trabalhadores adiem 
suas aposentadorias, já 
que reduz o valor do 
benefício, tanto em 
função da idade como do 
tempo de contribuição. 
Assim, amplia o descaso 
com que os dependentes do INSS 
são tratados, com rendas miseráveis 
e sem condições de cuidar nem 
mesmo de sua saúde. As regras do 

cálculo do fator previdenciário são confusas, arbitrárias e formuladas 

para justificar o arrocho dos benefícios, levando em conta 
a expectativa de vida da população brasileira, que a cada 
ano muda de acordo com estatísticas elaboradas pelo 
próprio governo

Na prática, a esta altura, o "mal" já está feito, e o fim 
do fator, à esta altura, não mudaria mais nada na imensa 
massa de trabalhadores que já teve seu salário 
esmagado. Para os novos, também não há grande 

esperança, pois o fator, mesmo que caia, deve ser substituído pela 
necessidade de aguardar mais para se aposentar: o chamado modelo 
85/95, sendo estes números a soma daa idade e de contribuição 
exigidos para mulheres e homens, respectivamente.

perceber que os aposentados são a última preocupação do governo. 
Mais uma vez é Lula o responsável por atacar desta vez os aposentados.

Somente para se ter uma ideia, mesmo que o reajuste enfim seja 
implantado, ainda terá sido abaixo do reajuste do salário 
mínimo, que foi de 9% este ano. Ou seja, os aposentados, 
de qualquer forma, terão perdido ainda mais este ano. 
Somente no governo Lula, desde 2003, já há uma perda de 
51% !
Segundo os dados do próprio INSS, hoje 2,36% dos 

beneficiários recebem menos do que um salário mínimo, 
67,39% recebem exatamente um salário mínimo e 13,37% 
recebem entre 1 e 2 mínimos. Somando-se todas estas 
faixas de pobreza total, chegamos à conclusão 83,12% 

dos aposentados, pensionistas e demais beneficiados pelo INSS, ou 
18.936.475 pessoas, recebem um salário de fome, que mal paga um 
aluguel, ou os gastos com alimentação de um único indivíduo.  

A proposta do PDT passa longe 
de expressar alguma preocupação com 
os aposentados. É pura demagogia 
eleitoral, com a tentativa de se postular 
como aqueles que brigaram pelos 
aposentados. É o mesmo discurso 
enganoso que faz o senador Paulo Paim 
(PT-RS) há muito tempo, e o máximo que 

se vai conseguir por 
dentro deste sistema em 
que todos os partidos de 
eleição estão comprometidos com o sistema econômico e 
os grandes emepresários.

Governo, oposição de direita e centrais sindicais: 
todos juntos atacando os aposentados. 

Logo que se iniciou a discussão sobre o reajuste das 
aposentadorias, centrais sindicais como a CUT e a Força Sindical 
estiveram junto com Lula, esperando para negociar nos gabinetes o 
reajuste. De lá para cá,  o governo endureceu e se recusou a rever o 
índice, o que inclui a ameaça de Lula de que poderá 
vetar os 7,7%. Somente a partir da negativa em 
negociar um mínimo que fosse, é que as centrais 
passaram a exigir uma migalhazinha a mais, e, ainda 
assim, sem maiores críticas ao governo e sem 
nenhuma mobilização.

Mais uma vez, para defender o capitalismo e o 
orçamento pró-burguês do governo, em que os 
pobres pagam, mas o dinheiro vai sempre parar com 
os ricos, os partidos de eleição e as centrais sindicais 
traidoras demonstram ser um grande entrave para 
que a população pobre e trabalhadora consiga 
garantir avanços no seu nível de vida. 

CUT e Força ativamente, e mesmo a 
Intersindical e Conlutas, por omissão, permitem que o 
debate sobre os aposentados fique restrito às 
supostas desavenças entre PT e PSDB. Ou seja, o 
futuro de dezenas de milhões de aposentados e de suas famílias é 

decidido em mesas do Congresso, pelos mesmos corruptos que nos 
assaltam o ano todo. Enquanto isso, as centrais apenas assitem a tudo, 
sem que se proponham atos de rua, campanhas de denúncia de massa, 

paralisações em solidariedade, etc. Assim, 
mesmo quem hoje ainda não depende do INSS 
caminha em direção a um futuro de pobreza e 
ainda mais exploração. 

Por isso, chamamos os aposentados do 
Brasil a repudiar esse reajuste e travar a luta 
por uma aposentadoria digna, que recupere o 
valor inicial do benefício e com a indexação dos 
reajustes futuros ao índice aprovado para o 
salário mínimo. Também defendemos a 
imediata revoçação das reformas da 
Previdência de FHC e Lula, que introduziram a 
contribuição para os inativos, aumentaram a 
idade mínimo para se aposentar e o famigerado 
Fator Previdenciário. Nesta luta, todos os 
trabalhadores devem estar juntos, para 
derrotar Lula e o Congresso corrupto.
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Páginas Centrais

Usina de Belo Monte: 

O governo Lula, que está na reta final de seu mandato, sem ter 
cumprido inúmeras de suas promessas e sem ter feito deslanchar o tão 
badalado PAC, plano que anunciava centenas de obras que seguem no 
papel, agora corre para cumprir prazos e metas, mesmo que tenha que 
deixar a corrupção andar solta e que tenha que atropelar o meio-ambiente e 
os direitos trabalhistas.

Como se não bastasse sua ficha corrida de escândalos nestes 7 
anos e alguns meses, e seus inúmeros serviços prestados aos empresários, 
como a venda de bancos públicos, ações da Petrobrás e bilhões pagos em 
incentivos fiscais e como juros da dívida, Lula quer 
fazer ainda mais até o final do ano, e terminar sua 
obra de entreguismo e ataque aos trabalhadores.

Nesta lista de "prioridades" estão a 
implantação do processo dos Correios/SA, que 
semi-privatiza a estatal; a "reestruturação" da 
Caixa Econômica Federal (pg. 3 do jornal); e o 
boicote ao aumento dos aposentados. Ainda há o 
novo marco regulatório para o petróleo, que 
coloca até 70% do pré-sal nas mãos de 
estrangeiros e deixa somente 30% com a 
Petrobrás. E, finalmente, o leilão que deu o direito 
ao consórcio Norte Energia, o direito de construir a 
3ª maior hidrelétrica do mundo, a usina de Belo 
Monte, sem gastar quase nada.

Perto de Belo Monte quase tudo é 
insignificante, dado seus números gigantescos. 
Serão  bilhões de reais garantidos para desvios de 
verbas, tudo para construtoras amigas de Lula, 
que, em troca, garantirão milhões de reais para o 
financiamento da campanha eleitoral de Dilma. 

A discussão sobre a usina 
hidrelétrica de Belo Monte estava guardada no 
fundo do baú. O projeto surgiu na década de 70, no período do regime 
militar, e por diversas vezes a proposta foi reaberta. Porém, como sempre se 

avaliaram os impactos sociais e principalmente ambientais, e, além disso, 
nunca existiu um governo que se propusesse a praticamente dar tudo para 
que as empreiteiras construíssem a usina, como Lula está fazendo, esse 
projeto nunca saiu do papel. A resistência de organizações ambientais e 
populares, que contaram com o repúdio até mesmo de artistas como Sting, 
criou um clima desfavorável que impediu o desastre anunciado. 

Belo Monte, projetada para ser erguida na região da Volta 
Grande do rio Xingu (PA), irá inundar uma área total de mais de 100 km de 
extensão, e será realizada a construção de contenção de água de 516 km². 

Com todo esse terreno sendo alagado, 
estima-se que cerca de 50 mil hectares de 
floresta amazônica sejam inundados, 
praticamente acabando com a vida 
existente hoje nesta área. Mas a construção 
não irá afetar somente o terreno alagado, 
pois o impacto também será sentido pela 
água que vai correr, tanto a mais, como a 
menos. 

O desvio do curso do rio 
reduzirá a vazão da água comprometendo a 
navegação, em uma região tão isolada em 
que o transporte fluvial é fundamental; a 
pesca, atividade econômica da região já tão 
empobrecida sairá prejudicada; e o 
emprego e subsistência de comunidades 
inteiras. Com a contenção das águas, 
diversas espécies de peixes e outros 
animais estarão correndo o risco de 
desaparecer da região. 
Por todos os lados que 
se olhe, a construção da 
usina será um desastre 

ao Brasil e aos trabalhadores do país.

Corrupção recorde à vista

o maior crime contra a natureza, os índios e os cofres públicos 

O leilão da usina hidrelétrica, da mesma forma que o próprio projeto, 
foi bastante conturbado. Inicialmente, estavam no páreo três grupos. O 
primeiro, liderado pela Chesf, ligado à Eletrobrás (estatal) e à empreiteira 
Queiroz Galvão. O segundo, liderado pela Furnas, Eletrosul (ambas 
estatais) e a particular e corrupta Andrade Gutierrez. Por fim, o terceiro 
grupo contava com a maior associação empreiteira do Brasil, a 
Odebrecht/Camargo Corrêa. Porém, esse terceiro consórcio abriu mão de 
participar do leilão após o governo anunciar um teto máximo do orçamento 
da obra, estimado em 19 bilhões de reais. Tudo porque achou que a relação 
entre o custo da obra e o valor destinado à empreiteira muito baixo. A 
Odebrecht/Camargo Corrêa havia declarado o 
custo da obra em 30 bi! 

A desistência da Odebrecht, contudo, é 
apenas um detalhe, pois o fracassado leilão já 
foi adulterado completamente, com empresas 
"vencedoras" desistindo e novas empresas 
"perdedoras" sendo chamadas a entrar. Na 
prática, o consórcio é o que popularmente se 
chama de "marmelada", apenas para cumprir o 
que diz a lei. Quem vai fazer a obra e ganhar 
bilhões com ela, no fim, vão ser os grupos que 
acertarem a negociata com o governo.

Além de anunciar o preço limite em R$ 
19bi, o governo ainda estabeleceu como meta 
o valor máximo de 83 reais o Mwh (megawatt 
por hora); sendo vencedor o grupo que 
apresentasse o menor valor. Estas regras 
tentavam dar um ar de moralidade a um 
processo totalmente comprometido. Com 
a saída da Odebrecht/Camargo Corrêa, 
no entanto, o governo queria garantir que 
o leilão ocorresse, e, para aumentar a "concorrência" desse nada legítimo 
processo, utilizou os fundos de previdência das estatais, como Previ, Funcef 
e Petros (Banco do Brasil, Caixa e Petrobrás, respectivamente). Trata-se de 

dinheiro de trabalhadores dessas estatais, usados pelo 
governo Lula como forma de barganha.

É evidente que, mesmo não sendo os R$ 30 bi 
desejados pelo grupo desistente, os outros 
continuaram na disputa, pois é uma obra onde os lucros 
serão garantidos, ainda mais por que o BNDES irá 
pagar 80% do valor da obra, e tudo com o prazo para 
ser pago em 30 anos. Ou seja, é um empréstimo com 
cara de doação, com juros muito baixos, prazo é longo e 

o BNDES financiando 
tudo, além do dinheiro vivo 
dos fundos de pensão. 
Assim, será o próprio 
funcionamento da usina irá 
pagar a construção e o 
risco é quase zero. As 
empreiteiras desistentes 
apenas ramaram uma 
cena para justificar a futura ampliação dos 
gastos autorizados.

Por sua vez, a Sudam (Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia, criada em 
1966 pela ditadura, depois extinta, e agora 
recriada por Lula), para facilitar a vida das 
empreiteiras, aprovou o desconto de 75% de 
desconto do Imposto de Renda para o projeto 
pelo período de dez anos. O mercado 

financeiro calcula que os incentivos 
garantirão um desconto de 30% do total 
da obra. Porém, mesmo com todas essas 
facilidades e descontos, o preço continua 

o mesmo e deverá inclusive aumentar.  Ou seja, Belo Monte será a mina de 
ouro da corrupção brasileira por muitos anos.
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A burguesia e o governo da Frente Popular estufam o peito dizendo 
que são os senhores do desenvolvimento e que, com a 
construção da usina, estão garantindo o crescimento do 
país. Também dizem que aqueles que se colocam contra a 
construção da usina são retrógrados, contra o 
desenvolvimento, etc. Mas o que de fato ocorre é que os 
grandes vencedores, aqueles que realmente sairão 
ganhando com a construção da usina são todos os 
burgueses que direta ou indiretamente vão enriquecer com 
a nova hidrelétrica. 

A energia elétrica no Brasil é um dos mais rentáveis 
setores da economia, já que, depois da construção, a 
manutenção é bastante barata e praticamente não existem outros custos. 
No entanto, devido à ganância da burguesia desse setor, a energia no Brasil 
é uma das mais caras do mundo. Isso prova que não adianta nada para o 
trabalhador brasileiro que seja construída mais essa usina. 

Para se ter uma idéia da diferença que existe entre a energia que um 
trabalhador utiliza em sua casa, e a que um empresário tem acesso, a 
diferença de preços é de 9 vezes a menos no que é cobrado de uma 
empresa. Em média, um trabalhador paga R$ 0,63 por megawatt de energia 
consumida no mês, enquanto uma empresa gasta somente R$ 0,07 pela 
mesma quantidade de energia. Analisando esses dados, fica evidente que 
quem paga a conta pela energia que os empresários usam são os 
trabalhadores! 

O desenvolvimento que uma usina hidrelétrica traz não é 
repassado para os trabalhadores, mas sim para aqueles que se 
beneficiam as riquezas geradas por ela, um número muito 
reduzido de pessoas. Portanto, quem é contra o desenvolvimento 
da sociedade como um todo são aqueles que tentam converter o 
desenvolvimento só para eles, destruindo todo o resto. 

Em outra sociedade, com um governo dos trabalhadores, 
o desenvolvimento em todos os âmbitos da sociedade não só 

Desenvolvimento e qualidade de vida para a maioria da população! 
continuará a acontecer, como terá o maior ritmo já visto. É o que a História 

mostra com o salto dado pela Rússia, Cuba, e mais dezenas 
de exemplos, apesar de suas deformações burocráticas. 
Assim, poderia-se, inclusive, construir projetos semelhantes 
ao de Belo Monte, mas planejando para que as áreas 
escolhidas não prejudicassem comunidades tão ligadas 
àquela terra, nem causassem danos irreversíveis. O 
progresso, neste caso, deveria andar de mãos dadas com os 
interesses e melhora da qualidade de vida dos trabalhadores.
As audiências de fachada seriam substituídas por grandes 
conselhos de trabalhadores, para discutir qual a melhor 
maneira de viabilizar o desenvolvimento. Se a maioria dos 

trabalhadores optasse por alagar uma área, por exemplo, isso exigiria todo o 
levantamento dos impactos ambientais e principalmente a forma de 
compensar essa destruição, para garantir a perpetuação das espécies de 
fauna e flora afetadas. E, para as pessoas que fossem removidas da região, 
além do deslocamento e realocação, se garantiriam casas de qualidade, 
com escolas, hospitais, transporte público, etc., junto da indenização a 
todas essas famílias. 

Dentro do capitalismo, em cada projeto que se aplica, os interesses 
da burguesia são garantidos, e os impactos ambientais e sociais não 
interessam. Belo Monte é um belo exemplo de como o capitalismo é cruel – 
fauna, flora, e vidas de milhares de pessoas vão ser afetadas, tudo para 
garantir o bolso cheio de empreiteiras e governantes.

Os trabalhadores, diante das próximas etapas que virão, 
devem se organizar para impedir Belo Monte. Aqueles que 
vivem na região, os indígenas, e todos os trabalhadores devem 
unir esforços para derrotar o governo Lula, que já anunciou que, 
após as hidrelétricas no Rio Madeira (que também levarão 
destruição à Amazônia) e do Belo Monte, outras virão, tanto no 
Rio Xingu como em outros. Não há mais tempo a perder: é hora 
de resistir! 

De quem é o Xingu?
Apesar de tantos efeitos negativos que são 

evidentes, as licenças do IBAMA foram todas concedidas 
sem problema algum, mesmo existindo diversos estudos do 
próprio instituto, anteriormente, mostrando que não existem 
condições ambientais para assegurar a viabilidade do 
projeto. Lula ultrapassa qualquer barreira que exista para 
garantir bilionários lucros para empreiteiras. 

Até mesmo quando o Ministério Público do Pará conseguiu liminar 
interrompendo o leilão, com a alegação de que não foram respeitadas 
sequer as audiências públicas, consideradas meras encenações, Lula 
entrou em campo novamente, utilizando inclusive a ABIN (agência de 
espionagem interna brasileira, sucessora do SNI da ditadura), para 
pressionar os juízes para derrubar a liminar do Ministério Público. Com este 
método e empenho, em duas horas o governo já tinha em mãos a liminar que 
permitia o leilão da obra, mostrando que para os ricos a Justiça realmente é 

eficiente e rápida. 
Além dos danos irreversíveis ao ecossistema 

do Xingu, ao rio e seus animais, os grandes 
prejudicados serão os moradores da região, em 
especial os índios. Em 1989, por exemplo, as 
comunidades indígenas da Volta Grande do rio 
Xingu tiveram notoriedade quando ocorreu o 1º 
Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, que, 
através dos enfrentamentos com o governo, 
conseguiu barrar o projeto temporariamente. 

Os indígenas veem a construção como um 
ataque tão grande, que anunciam que caso 
algum homem branco entre nas áreas com o fim 
de construir as barragens, os índios lutarão ate a 
morte, já que entendem a construção da usina 
como a morte de suas tribos. eles têm razão. O 
que mantém os índios como uma comunidade 
própria, com sua cultura e unidade, é a 
preservação de seus hábitos, seu modo de vida 
e seu local. Tudo isso será destruído com Belo 
Monte e de nada adiantará serem removidos, 
ganharem casas ou o que for em qualquer outro 
lugar. 

O governo trata essas comunidades, que não 
tiveram suas opiniões consideradas em hipótese alguma, como criminosos 
ou simplesmente como incovenientes, a quem se deve calar  e remover. 

Tanto que Lula já concedeu uma portaria que coloca à 
disposição dos construtores da hidrelétrica a Força Nacional 
de Segurança Pública do DF, “a fim de garantir o pleno 
desenvolvimento dos trabalhos no âmbito da sede da 
Fundação Nacional do Índio, em Brasília, bem como a 
incolumidade física das pessoas envolvidas na questão e do 
patrimônio”. Ou seja: se precisar, será "porrada" para cima 

dos índios.
Esta postura, que trata os índios como 

símbolos do atraso ou do "lixo" que deve ser 
varrido para garantir o progresso, lembra o 
massacre que estas tribos sofreram no Brasil, na 
América latina como um todo e especialmente 
nos Estados Unidos. Além de massacrados e 
vítimas de todo o tipo de violência e humilhação, 
os índios foram isolados em lugares onde não 
nascia nada ou que ninguém tinha interesse em 
explorar, dada a dificuldade. Mas eis que, com a 
descoberta de jazidas de ouro, da possibilidade 
de extração madeireira, ou da oportunidade de 
alagar tudo e fazer uam hidrelétrica, eles são 
novamente expulsos de suas terras.

A Amazônia, assim como todos os outros 
locais, deve estar a serviço e ter sua ocupação e 
utilização definida por seus próprios habitantes e 
trabalhadores. os índios e as comunidades 
ribeirinhas rejeitam o projeto. Mais do que os 
outros, inclusive, os índios são donos dessas 
terras há centenas de anos e agora são 
sumariamente ignorados e desprezados.  

Defender o direitos de que o povo da 
Amazônia escolha seu destino e que possa ficar onde sempre esteve, 
portanto, não tem nada a ver com a defesa que o cineasta James Cameron 
faz, ou a que as ONGs, muitas delas imperialistas e servindo de fachada 
para multinacionais, fazem. Se outros setores, com outros interesses, 
também são contra Belo Monte, isso faz parte das disputas interburguesas, 
como quando um setor burguês resolve apoiar um reajuste salarial, para 
disputar com seu adversário. Os trabalhadores não podem se iludir com 
esses "aliados" burgueses, que de aliados não têm nada. Mas, de forma 
independente e classista, a única postura possível hoje, em Belo Monte, é 
repudiar a construção absurda desta usina. 

O governo usa o dinheiro público, através do BNDES e fundos 
estatais, repassa a obra pronta às empreiteiras, e o valor que os 
trabalhadores pagarão através das contas de luz custeará a 
obra inteira! Ou seja, os trabalhadores pagarão duas vezes, 

na construção e nas tarifas, por uma obra que deveria ser pública! No final, 
só empresários e políticos ganharão com a obra, cuja energia irá para as 

multinaiocnais da região, e não para as populações pobres 
da Amazônia, que seguem esquecidas e no escuro.
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Caixa e Correios ameaçados. 
Lula defende as estatais? 

O fim do mandato do governo Lula termina em 
meio a uma ameaça muito séria aos trabalhadores das 
estatais brasileiras e à população. Em especial, a Caixa 
Econômica Federal e a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos estão sofrendo um dos maiores ataques da 
História. Depois de FHC privatizar diversas empresas 
estratégicas do país, como a Vale do Rio Doce, a telefonia, 
etc., agora Lula está prestes a fazer o que apenas em 
pesadelo se imaginaria o PSDB fazendo.

Lula, desde que tomou posse em 2003, 

seguiu leiloando e vendendo aos estrangeiros nosso 
petróleo e privatizando, de forma disfarçada, além da 
Petrobrás, o Banco do Brasil e outras empresas 
importantes, através da abertura de capital, terceirizações e 
sucateamento.

Agora, Caixa e Correios, duas das poucas que 
permanecem realmente estatais, estão na mira dos 
grandes empresários e de seus representantes no governo 
e no congresso nacional. 

Reestruturação e sobrecarga de trabalho na Caixa

Correios: uma modernização baseada na privatização e demissão.

Está em curso na CEF um duro ataque aos funcionários. O governo 
impôs um projeto chamado de "reestruturação", que visa sucatear a Caixa e 
aumentar a exploração sobre os bancários e bancárias de todo o país.

A medida do governo visa simplesmente fechar diversos 
setores da Caixa, nas chamadas áreas-meio, que são responsáveis por 
manter e administrar alguns ramos fundementais 
da CEF, como a habitação, FGTS, fundos sociais 
(responsáveis pelo Bolsa Família, por exemplo). O 
objetivo é simplesmente cortar gastos e 
economizar com funcionários, dando a impressão 
de estar "redistribuindo" os funcionários de áreas 
administrativas para as agências, que atendem 
diretamente ao público. 

Na verdade, não é nada disso. 
Todas as áreas sairão perdendo, e os funcionários 
desalojados de seus setores, extintos ou 
precarizados, ocuparão as vagas que seriam dos 
chamados pelos concursos, estrangulando o 
quadro de funcionários, já bastante reduzido pelo 

Nos Correios (ECT), o governo Lula e o ministro das Comunicações 
criaram um grupo de trabalho interministerial, GTI, para discutir e 
encaminhar medidas que visem "modernizar" os Correios. Essa 

modernização consiste em 
aprofundar o processo de 
d e s m o n t e  d a  E C T ,  a s  
terceirizações e a privatização da 
empresa.

H o j e ,  d i v e r s a s  
a g ê n c i a s  p o s t a i s  j á  s ã o  
terceirizadas, num convênio 
criminosamente renovado por 
Lula com o Bradesco, assim como 
o serviço de transporte da carga, 
que já é executado em grande 

parte por terceirizadas. 
Como se isso não bastasse, o governo quer fazer com os 

Correios o mesmo que fez com a Petrobrás: entregá-lo para a iniciativa 
privada, o transformando em sociedade anônima, ou Correios S/A.

Dessa forma, 49% do capital da ECT poderá ser comprado 
por empresas privadas. Essas empresas sem dúvida nenhuma obteriam 
mais da metade do lucro dos Correios, pois certamente os 51% que ficariam 
sob o controle do governo teriam rendimentos inferiores ao capital aberto, se 
concentrando na "parte podre" da empresa, que seria atender os pequenos 
municípios, garantir a carta social, etc. Os bairros e regiões onde o volume 

Plano de Aposentadoria Antecipada (PAA), de Lula, que ajudou a desfalcar o 
banco de mais 2.569 colegas que foram "convidados a sair". 

Ou seja, o governo sucateia as áreas-meio, sem contratar 
novos trabalhadores, e afastando parte dos mais antigos, atacando o 

caráter social do banco e avançando no projeto de 
fazer da CEF, assim como do Banco do Brasil, um 
banco igual a todos os outros, que só pense no lucro. 

Além disso, estão sendo atacadas as 
chamadas retaguardas das agências bancárias, 
onde se trabalha no suporte e verificação das 
operações bancárias realizadas nos balcões de 
atendimento ao público. Esses setores são 
fundamentais para o controle das operações 
bancárias. A medida do governo praticamente 
acaba com as retaguardas, subordinando-as à 
lógica empresarial dos gerentes, o que também irá 
aumentar o sucateamento e reduzir o controle das 
operações realizadas.

de objetos postais são maiores e mais valiosos, ou onde se entrega mais 
Sedex, ao contrário, serão oferecidos aos empresários de fora, que deverão 
demitir, contratar mais terceirizados, piorar as condições de trabalho e 
enxugar a folha de pagamento.

Por isso, afirmamos que o Correios S/A coloca em risco o 
emprego de todos os trabalhadores da ECT. É uma forma disfarçada de 
privatização, mas com os mesmos efeitos e consequências já conhecido 
pelos trabalhadores. 

Hoje, os trabalhadores dos Correios possuem um dos piores 
salários entre as estatais brasileiras. Com a privatização, isso ficaria ainda 
pior.

Além disso, a população como um todo será muito 
prejudicada, pois a entrega de cartas e encomendas deixaria de ser um 
serviço do Estado para com a população e passaria a ser um negócio, com o 
objetivo único de dar lucro e reduzir custos.

Os moradores do interior dos estados, e das cidades e 
reg iões per i fé r icas  ser iam os mais  
prejudicados, pois uma empresa que só pense 
no lucro não vai investir para manter a entrega 
de cartas simples e social nas vilas e morros do 
país.

Por isso, a luta pela defesa de 
um Correios público, de qualidade e 
controlado pelos trabalhadores, é uma luta do 
conjunto da população. 

Os trabalhadores da ECT e da CEF mais antigos têm repetido 
constantemente que o ritmo de trabalho atual, a exaustão e a sobrecarga 
nunca foram tão fortes. Alguns chegam a dizer que nem na ditadura militar 
se trabalhava de forma tão pesada e cansativa.

Esse fato nos faz refletir sobre o carater do governo Lula, que 
diz ser de esquerda e governar para os pobres, mas na verdade só privilegia 
os grandes empresários, banqueiros e ataca a classe trabalhadora. 
Bancários e ecetistas, assim como petroleiros e funcionários públicos em 
geral, lutaram demais contra Lula. Em especial nos últimos anos, onde 
temos assistido no mínimo uma greve por ano em todas essas categorias.

Em outubro, os partidos tradicionais e a mídia tentarão dizer 
que é possível mudar as coisas através do voto. Mas os trabalhadores 
sabem que não. Lula e Dilma estão comprometidos com os Correios S/A e 
com a entrega dos nossos recursos aos banqueiros e estrangeiros. E o que 
dizer dos tucanos, pioneiros da privatização, do arrocho e sucateamento 
dos serviços públicos?

A saída para os trabalhadores é a luta. Em cada local de 
trabalho, nas passeatas e mobilizações se decide o futuro de centenas de 

milhares de funcionários e, de certa forma, da população como um todo. 
A única garantia que os funcionários da Caixa e os 

trabalhadores dos Correios possuem é a sua própria luta e organização. 
Somente assim é possível resistir a esses ataques e atropelar os agentes do 
governo que atuam no movimento sindical para defender todo esse projeto. 

A CUT e CTB são defensoras dos Correios S/A, da 
reestruturação da Caixa e de tudo que o governo defende, pois seus 
partidos, PT e PCdoB, são o próprio governo. Por isso, temos visto tantas 
traições nas últimas lutas dos trabalhadores.

Nesse sentido, a garantia da manutenção dessas duas 
empresas como públicas e a luta para que passem a ser controlada pelos 
trabalhadores, dependem do surgimento de uma nova direção para o 
movimento sindical, que seja de luta, independente do governo e 
organizada pela base. 

Junto com os trabalhadores e lutadores de outras categorias, 
mobilizados e dispostos a fazer greves, trancar ruas e protestar, é possível 
derrotar mais esse ataque do governo.

Nem Dilma, nem Serra. Lutar por um correio público e dos trabalhadores.
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Projeto “Ficha Limpa” une Globo, PSOL e muita gente de direita 
Já não é mais novidade que as eleições e os “políticos”, no Brasil, há 

muito tempo são sinônimos de compra de votos, roubalheira e corrupção. 
Com esta fama e prática realmente existente, não faltam tentativas de tentar 
mudar esta situação.

A população fica revoltada, por exemplo, 
quando vê que os ladrões que chefiaram o 
mensalão do Lula e PT em 2005 estão todas 
soltas, algumas tendo cargo eletivo e outras 
ameaçando serem candidatas. Da mesma forma, 
as quadrilhas do PSDB, DEM e PMDB seguem 
sem nenhuma punição ou condenação. A 
impunidade mostra que não tem sigla ou ideologia 
– todos os partidos de eleição acabam premiados 
pela absolvição de seus crimes e desvio de 
verbas. É isso que indigna as pessoas, que 
exigem que algo seja feito.

Tentando canalizar esta insatisfação geral 
com a política representativa e burguesa que é 
nossa realidade, surge um projeto para que os 
candidatos que estejam sendo alvo de processos 
penais sejam impedidos de concorrer. Essa 
medida vai no sentido de tentar, ainda que 
minimamente, “moralizar” as eleições, e proibir que quadrilheiros, membros 
de milícias confessos e ladrões históricos, possam se candidatar e, com 
seus recursos ilícitos milionários, facilmente se eleger. 

A idéia, porém, mesmo que conte com a simpatia imensamente 
majoritária entre os trabalhadores, é uma jogada que só vai beneficiar os 
exploradores e corruptos de sempre. Não é por nada que os maiores 
divulgadores e “militantes” do projeto estão nas redes de TV, como a Globo, 
Bandeirantes e Record, além dos grandes jornais e entidades da direita.

Estes setores conservadores e que sempre praticaram ou 
colaboraram com a corrupção vêem com bons olhos a restrição a quem tiver 

processos, porque sabem de duas coisas. 
A primeira é que seus “preferidos” nunca são condenados, e, então, mesmo 
roubando à vontade, nunca serão impedidos de se candidatar. Serra, como 
governador de SP, desviou verbas públicas e superfaturou obras 

escandalosamente, como as do Rodoanel, linhas do 
metrô de SP, material para as escolas estaduais, etc. 
Mas nunca foi, nem será, processado com chances 
de ser condenado. Lula, José Dirceu, Genoíno e 
Palocci, para citar só os chefes, coordenaram o 
mensalão que há 5 anos foi descoberto, com direito a 
flagras de dinheiro em cuecas, malas e imagens 
comprovando tudo. Depois das manchetes, com a 
poeira baixa, nada aconteceu.
Em segundo lugar, a Globo e companhia adotam o 
“ficha limpa” porque, na hipótese extremamente 
improvável que um de seus medalhões seja 
realmente processado e impedido de concorrer, ela 
simplesmente o substitui por um ladrão novo, mais 
discreto e “limpo”. Como diz o ditado: “rei morto, rei 
posto”. 
Ou seja, a burguesia sabe que o ficha limpa é apenas 
uma jogada de marketing, que não atingirá nenhum 

dos mais influentes corruptos. Mas, ao mesmo tempo, também sabe que é 
melhor, de vez em quando, abater e sacrificar algum dos corruptos mais 
escandalosos para salvar a imagem do resto do bando. Assim, a corrupção 
generalizada e inerente ao capitalismo é disfarçada para debaixo do tapete 
como obra de poucos e afastados políticos desonestos.     

Essa moral, literalmente de cuecas, é semelhante a dos traficantes, 
que impedem e punem os ladrões e assaltantes de carteira, e outros crimes 
medíocres, de atuarem nos morros controlados por eles. Fazem isso, para 
tentar dar um ar de normalidade e “decência” a seus negócios, “limpando” o 
morro da polícia e de conflitos barulhentos e tentando manter a paz da 
venda de drogas, vigiada por fuzis.

O “Ética na Política” requentado para defender o sistema
O projeto “ficha limpa” acaba de ser aprovado na Câmara e é 

possível que, depois de trancado na pauta do Congresso, realmente vá 
adiante. Expressando a revolta da população com a corrupção, ele obteve 
1,5 milhão de assinaturas. Ao mesmo tempo, vários políticos ameaçados 
por ele sempre tentaram barrar sua aprovação. O apoio popular e, ao 
mesmo tempo, a preocupação com sua aprovação por parte dos corruptos, 
dá a impressão de que ele, se não vai resolver tudo, pelo menos vai ajudar 
em alguma coisa.
Esta visão, porém, está bastante equivocada. Não é por nada que,mesmo 
gerando apreensão por parte dos corruptos, o projeto acabou aprovado. O 
resultado da Câmara apontou que a unanimidade dos ladrões não teme o 
projeto. Lula quando era oposição dizia que havia “300 picaretas” no 
Congresso .  Na verdade,  se  300  já  ser iam maior ia  no
congresso, sabemos que existem bem mais corruptos do que isso. Mesmo 
assim, qual foi o resultado da votação do projeto? 389 a favor e nenhum 
contra! Quer dizer: a desonesta Rede Globo, assim como o conjunto dos 
corruptos, grandes empresários sonegadores e bandidos de todo tipo 
apoiam o projeto porque sabem que o pequeno custo que possa

ter será compensado com a melhora da imagem de todos os demais 
escândalos.
O papel mais nefasto neste debate, porém, não é o da direita e da mídia 
hipócrita, e sim o das organizações supostamente de esquerda, com o 
PSOL à frente, que acabam sustentando um discurso de “ética na política”. 
Aliás, foi com um outro movimento semelhante ao atual, e com exatamente 
este nome, que o PT na década de 90 defendeu ardorosamente o regime 
político burguês e responsabilizou indivíduos pela corrupção que era parte 
de todo o sistema.

No auge dos escândalos do Collor, o PT surge para colocar “panos 
quentes” no ódio popular e tentar mostrar que havia uma “boa política”, 
honesta e correta. É o mesmo discurso sustentado vaziamente pelo 
PSOL desde seu surgimento e apresentado quase que como 
plataforma única de campanha eleitoral por Heloísa Helena em 2006. 
O “ética na política”, a seu tempo, cumpriu a tarefa nociva de servir 
como uma ideologia de que era possível um capitalismo decente e 
honesto, cuja implantação viria a partir de um governo do PT. A 
História está aí para mostrar onde tudo foi parar.

Candidatos e eleições “limpos” só com controle operário e popular, 
e com o fim do capitalismo. Hoje, projeto ataca os trabalhadores.

A ideia da “ficha limpa” não é uma novidade recente e já foi 
apresentada no Brasil uma vez. Foi durante a ditadura militar que, com a 
Emenda Constitucional nº 1 e a Lei Complementar 
nº 5, estabeleceu a cassação dos direitos políticos e 
a inelegibilidade por “vida pregressa”, o que incluía 
qualquer coisa, desde crimes comuns até 
envolvimento com alguma organização de 
esquerda.
Sem que a Justiça seja controlada pelos 
trabalhadores, a “ficha limpa” de hoje também serve 
para os mesmos propósitos. Na prática, corruptos 
famosos seguirão considerados inocentes e 
poderão se candidatar, pois sempre se livram de 
condenação por causa de seus advogados caros e 
dos juízes amigos. Militantes do MST, grevistas 
considerados ilegais ou sindicalistas e lutadores 
sociais que “desacatarem a autoridade”, no 
entanto, poderão ser considerados com a ficha 
suja.
Internacionalmente, por exemplo, uma lei deste tipo 
na África do Sul não teria permitido a eleição de 
Nelson Mandela, cuja “ficha suja” envolvia 

condenação por “terrorismo”. Da mesma maneira, Lula não poderia ter sido 
candidato, tampouco Dilma e Serra, já que todos eram criminosos para a 

ditadura. 
Essa restrição acaba usando a corrupção, que revolta a 
todos, como um álibi para retirar direitos de presos, que, 
no Brasil, todos sabem, são essencialmente negros e 
pobres, muitos deles inocentes. Essa restrição pode 
não parar por aí e chegar ao cúmulo de cassar inclusive 
o votar. Nos EUA, por exemplo, condenados perdem 
em definitivo o direito de votar, retirando do processo 
milhões de pobres e negros, que certamente votariam 
de forma bem mais crítica que a média da população.
Por isso, com a Justiça na mão dos banqueiros e 
grandes empresários, assim como a polícia e o 
Congresso, não há maneira de limpar a política, sem 
acabar com o próprio capitalismo. Somente através da 
expressão direta da maioria da população é que será 
possível controlar o orçamento público, impedir os 
desvios e garantir que sejam realmente os 
trabalhadores a definir e utilizar os recursos para cada 
área, sem desperdício nem apropriação individual.  


