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POR UMA CENTRAL DE LUTA, ANTI GOVERNISTA, DE BASE E SOCIALISTA!
O surgimento de uma ferramenta nova de luta está submetido às 

tarefas que estão colocadas para a classe 
trabalhadora diante da atual realidade.  No mundo 
inteiro, estamos vendo um processo de polarização 
social, onde os grandes empresários e banqueiros, 
através de seus governos e instituições, partem 
para uma ofensiva sem precedentes contra os 
trabalhadores e a humanidade como um todo.  Por 
outro lado, as massas se levantam, protestam e 
promovem mobilizações radicalizadas para 
defender o emprego e os direitos.

O Brasil, ainda que num patamar inferior, é 
parte desse processo mundial e, por isso, as lutas, 
que já estão sendo retomadas, tendem a se intensificar cada vez mais. 
O governo conseguiu uma suposta recuperação da economia, mas 

Enfrentar o governo ao invés de disputá-lo!
Por isso, a principal tarefa da classe 

trabalhadora é enfrentar de frente os governos, 
sejam neoliberais e pró-imperialistas ou de frente-
popular. Ambos são inimigos da classe 
trabalhadora e responsáveis pela miséria e 
exploração crescente. 

Nesse sentido, é preciso lutar pela derrota 
de Dilma ou Serra. Mas, para isso, é preciso fazer 
uma reflexão e mudar de postura. A Intersindical 
desde sempre e a Conlutas nos últimos anos 
praticam uma política equivocada.  Ao invés do 
enfrentamento e combate contra o governo de 
conjunto, se estabeleceu uma linha de exigências 
e alguns enfrentamentos pontuais à medidas 
isoladas do governo. Foi assim durante a crise econômica, onde o eixo 
da intervenção foi a exigência da estabilidade no emprego com um 
abaixo-assinado, por exemplo. E tem sido com esse método todas as 
lutas políticas das centrais que agora estão se unificando. O que nunca 
mais se viu, foi uma campanha de denúncia e enfrentamento ao 
conjunto do governo.

O efeito dessa política é o de semear ilusões entre os 
trabalhadores no sentido de disputar os rumos do governo. É quase a 
linha da esquerda da CUT, que também critica algumas medidas do 
governo, mas para dizer que é possível disputar o governo e o fazer 
defender os trabalhadores. 

Isso precisa mudar. A justificativa dada para essa política é a alta 

popularidade do governo e uma análise abstrata 
da realidade, onde só se considera os números 
das pesquisas burguesas e se nega a 
experiência de um setor muito expressivo do 
movimento de massas que não acredita mais no 
PT e nas eleições como alternativa para mudar 
de vida. Mesmo que estivessem certos em sua 
análise, estariam errados na política, pois a 
Frente Popular deve ser considerada inimiga dos 
trabalhadores em todos os momentos. 
A atual realidade obriga as organizações da 

classe trabalhadora a lutar contra o governo e 
denunciar a falsa democracia dos ricos, o 

processo eleitoral e as instituições do 
capitalismo, em especial o congresso 
nacional. Nesse sentido, é preciso 
combater a tentativa de reproduzir nas 
eleições um projeto já fracassado, de 
defesa de reformas num capitalismo em 
crise e decadente. Defendemos a 
participação revolucionária no processo 
eleitoral, com candidatos trabalhadores, 
independentes das empresas e governos, e com um perfil anti-
regime, isto é, que digam abertamente às massas que as eleições 
são uma farsa e divulguem as lutas e protestos da classe 
trabalhadora como única alternativa para avançar e defender as 
conquistas sociais.  

baseada numa fragilização e aumento da dependência estrangeira. 
Ou seja, o rombo no orçamento público, fruto da 
ajuda bilionária aos banqueiros e montadoras, já 
começa a aparecer na conta dos trabalhadores, 
com ataque aos direitos trabalhistas, cortes no 
orçamento e ataques às estatais.

Nesse sentido, a Nova Central precisa se 
preparar para esse cenário de polarização social, 
onde o governo ataca, mas os trabalhadores 
respondem com mais força. Esse é o debate mais 
importante que deve nortear a unificação, e não a 
exaltação da unidade como um fim em si mesmo. A 
unidade é positiva se serve aos interesses dos 

trabalhadores e suas lutas. Por isso, antes de discutir a unificação e a 
composição da nova central, é preciso discutir seu programa.   

Derrotar os pelegos
O resultado da política rebaixada da direção da Conlutas e 

Intersindical serviu para tranqüilizar os pelegos. Infelizmente, se 
abandonaram as campanhas de ruptura e desfiliação da CUT e demais 
centrais pelegas. Pelo contrário, se adotou uma linha de atos 
permanentes com os governistas, além de frentes e chapas, com 

programas comuns, em conjunto 
com a Articulação, CTB e por aí vai. 
Isso é inadmissível, pois não é 
possível construir um programa que 
contemple ao mesmo tempo o 
governo e os trabalhadores. 

Achamos que é possível 
fazer unidade de ação e lutar ao lado 
dos governistas por uma questão 
pontual. Muitas vezes isso será 

necessário para disputar as bases 
e os setores que ainda confiam no 
governo. Entretanto, temos 
orgulho das marchas e dias de 
luta impulsionados pela Conlutas, 
sem os governistas, bem como de 
todas as chapas onde a Conlutas 
não ganhou a eleição, mas 
apresentou para os trabalhadores 
um programa coerente de luta. O 
que não é possível é ficar a 
reboque das atividades da CUT e não ter mais iniciativas próprias. 
Muitas vezes, dependendo do eixo da luta, nos interessa fazer atos 
separados, só com os anti-governistas, para justamente polarizar o 
país.  

Por uma central de luta e pela base
Por fim, diante das tarefas colocadas, a Nova Central só poderá 

ter um programa de luta e enfrentamento se for controlada pela base. É 
preciso superar os métodos burocráticos e criar mecanismos que levem 
a central para dentro dos locais de trabalho, centros de concentração 
popular e bairros. As reuniões de coordenação devem ser abertas, bem 
convocadas e em horários onde trabalhadores possam participar. A 
existência de uma direção executiva deve ser submetida às tarefas 

elaboradas pelas coordenações abertas, com mandatos rotativos e 
revogáveis.

Nesse sentido, fazemos um chamado a todos os ativistas de 
luta e de base para construir uma alternativa dentro da nova central, 
que dispute contra a direção majoritária, PSTU e PSOL, os rumos 
dessa ferramenta para que seja de fato um instrumento de luta, 
independente dos governos e patrões, pela base e democrático.  
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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 



edição nº29 Página 3Correio dos Trabalhadores 

PLANO DE AJUSTE
É A VEZ DE A ESPANHA TREMER!

Uma crise longe de acabar

Depois da Grécia, chegou a vez da Espanha aplicar um plano 
de ajuste econômico a mando do FMI e da União Européia. O governo 
espanhol de José Luis Rodríguez Zapatero decretou a redução de 
salários, o congelamento das aposentadorias e cortes nos 
investimentos públicos. 

Diante do endividamento e da crise na 
Espanha, o FMI exigiu três medidas urgente ao país: 
uma consolidação orçamental, flexibilização do 
mercado de trabalho e consolidação do setor 
bancário. O governo estuda reduções salariais entre 
2 e 8 por cento para empregados civis, poupando 4 
bilhões de euros. A maioria dos 2,8 milhões de 
funcionários públicos da Espanha ganha entre 
1.200 e 3.000 euros por mês, informou o diário El 
País na segunda-feira, 24 de maio.

Enquanto isso, o primeiro-ministro espanhol, 
José Luis Rodríguez Zapatero, disse que está 
confiante em alcançar uma reforma trabalhista, vista 
como crucial para tirar a economia da pior recessão 
em 50 anos.

"A melhor reforma trabalhista será aquela 
que tenha mais apoio", disse Zapatero a jornalistas, 
na cúpula entre União Europeia e América Latina, 
em Madri. O desemprego na Espanha é o maior da 
zona do euro, chegando a 20% no primeiro 
trimestre.
No dia 25 de maio, as principais autoridades da 

Esse cenário é conseqüência da solução artificial criada pela 
burguesia mundial para fingir que a crise de 2008 foi superada. Na 

verdade, a recuperação 
parcial da economia em 
algumas partes do planeta de 
deveu a um processo de 
endividamento geral de alguns 
p a í s e s ,  q u e  s a í r a m  
d e s e s p e r a d a m e n t e  
socorrendo banqueiros e 
empresários com montanhas 
de dinheiro e aumentaram seu 
endiv idamento e déf ic i t  
orçamentário de forma nunca 

antes vista. 
Em função disso, a própria imprensa tradicional e os analistas 

oficiais admitem que uma nova crise econômica se prepara. Alguns 
dizem que será maior do que a de 2008. Na verdade, não se trata de 
uma nova crise, e sim da mesma, que não foi superada.

O capitalismo atravessa uma crise estrutural, de 

Fica claro que a Europa está em ebulição. De um lado, países 
como Grécia, Espanha e Portugal atolados em dívida em função da 
crise econômica e sofrendo pressões de seus sócios da EU e do FMI 
para atacar os trabalhadores. Do outro lado, os trabalhadores 
europeus, com grande trajetória de luta, se opondo 
cada vez mais aos planos de ajustes e arrochos.

Depois de a Grécia tremer com processos de 
greve-geral e mobilizações massivas e radicais, a 
Espanha se prepara para encarar o mesmo 
processo. Uma greve geral estava marcada, mas foi 
adiada para 8 de junho. 

"Vamos saber os detalhes do impacto dos 
cortes do governo em 20 de maio, então por razões 
de organização nós decidimos adiar a greve até 8 de 
junho", disse um porta-voz da UGT, segunda maior 
central sindical do país, nesta segunda-feira.

A tendência é que esse processo contamine o conjunto dos 
trabalhadores europeus, que desde 2008 estabelecem um processo 

de retomada das lutas e protestos que a muito tempo não se via. Os 
conflitos na Europa podem significar o agravamento da situação 
mundial, que já é marcada cada vez mais por crises e processos 
insurrecionais. Oriente Médio e América Latina atravessam uma 

situação de conflitos generalizados há mais de uma 
década.
 Agora, com a entrada da classe operária 
européia em cena, a situação revolucionária mundial 
se aprofunda, o que abrirá novos processos de luta e 
oportunidades para os revolucionários do mundo 
todo. Mais uma vez, está colocada a necessidade de 
uma direção revolucionária na Grécia, Espanha e no 
mundo todo, como forma de garantir que os novos 
processos revolucionários resultem na vitória dos 
trabalhadores e na construção de outra sociedade, 
socialista, de economia planificada e controlada 

pelos trabalhadores. 

União Européia se reuniram em 
Bruxelas para discutir a crise da 
Zona do Euro.

Para o presidente da 
Comissão Européia (CE),  

Herman Van 
Rompuy, “a UE 
se encontra 
em um ponto 
crítico em que 
os próximos passos devem determinar o futuro da 
união econômica e monetária. A pressão dos 
sistemas de seguridade social e da despesa com 
saúde tem que ser abordada, obviamente", avisou 
Herman, que também apostou em mercados de 
trabalho "mais eficientes, mais flexíveis e mais 
inclusivos".

A necessidade de reformas estruturais foi o 
centro dos discursos no fórum econômico 
realizado em Bruxelas, uma vez que grande parte 
dos Estados-membros já optaram por políticas de 
austeridade para corrigir seus déficits públicos, 
caso da Grécia, Portugal, Espanha e Reino Unido. 
"Sem reformas, a Europa se estagnará com um 
crescimento que chegará, se muito, aos 1,5% e 
com um desemprego, inclusive depois da 
recuperação cíclica, de 7% a 8%", advertiu o 
comissário europeu de Assuntos Econômicos, Olli 
Rehn.

s u p e r p r o d u ç ã o  e  
anarquia econômica. 
Com uma freqüência 
cada vez maior, se produz 
um cenário onde existe 
mais produto do que 
capacidade de consumo, 
ou mais capital fictício do 
que real, no campo 
financeiro. Isso faz com 
que os preços e as ações 
despenquem de uma 
hora para outra, gerando 
demissões em massas e recessão econômica. Há mais de um 
século, o capitalismo intercala períodos de recessão e crescimento, 
sendo que depois de cada recessão nunca se recupera as perdas 
sofridas. Por isso afirmamos que mesmo que a burguesia supere 
essa crise conjuntural, haverá outra crise ainda maior, porque este 
processo é inerente ao funcionamento anárquico da econômica 
capitalista, que produz para o lucro, de forma irracional. 

A Europa em ebulição
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Páginas Centrais

Esta edição do Correio dos Trabalhadores está sendo lançada 
em um momento bastante importante para a classe trabalhadora e 
para a juventude do Brasil. Um momento em que ocorrem muitos 
embates, diversas disputas sindicais, e prestes a se iniciar as 

mov imen tações  pa ra  as  
campanhas salariais de diversas 
categorias, como bancários, 
correios, petroleiros, servidores 
federais, etc. É lançada também 
em meio a lutas que estão 
ocorrendo; Os trabalhadores em 
correios recentemente tiveram 
um dia nacional de luta e 
paralisação. Em alguns estados, 
como no RS, deram prova de 
que é possível avançar mais, 

deflagrando greve mesmo sem fora do dissídio coletivo. 
É um momento também de reflexão, onde se faz um balanço 

sério e profundo sobre o que foram os 8 anos de governo Lula. O 
conto de um indivíduo que tenha sido operário e sindicalista, ao 
chegar o poder pelas vias institucionais, seja capaz de garantir um 
nível de vida melhor caiu por terra. Lula provou que apostar na disputa 
por dentro do Estado e das regras do capitalismo só traz desilusão e 
ataques, pois os mesmos de sempre, os patrões, é que seguem 
mantendo o controle de tudo.

Aquele questionamento sincero feito por muitos trabalhadores, 
se ainda é possível lutar pelo fim do capitalismo, por uma revolução 
socialista, é respondido em várias partes do mundo. As greves gerais 

na França, a Grécia sendo palco de uma mobilização gigantesca e 
radical contra o plano de ajustes imposto pelo imperialismo, a 
resistência no Oriente Médio e a luta contra as frentes populares na 
América Latina cada vez mais responde essa pergunta. Uma 
revolução Socialista não só é necessária como está colocada em 
cada uma destas lutas como única solução conseqüente para que se 
siga adiante e derrote os governos e os patrões com seus planos de 
arrocho e ataques. É disso que depende nosso emprego, 
aposentadoria digna, salário e qualidade de vida. 

Ou lutamos pelo socialismo, ou o capitalismo levará a 
humanidade ao caos e degeneração completa.

É nesse patamar, e com esse entendimento, que nós do 
M o v i m e n t o  
R e v o l u c i o n á r i o  
queremos debater com 
t o d o s  a q u e l e s  
trabalhadores e jovens 
que estão presentes 
nas lutas, nos piquetes 
d e  g r e v e ,  n a s  
ocupações de terras, 
q u e  s o f r e m  c o m  
jornadas de trabalho 
e x a u s t i v a s ,  a  
necessidade de ganhar 
amplos setores da 
classe trabalhadora e das massas para transformar cada uma destas 
lutas numa única luta, revolucionária e socialista.

Quem somos?
 Nossa organização é formada por trabalhadores e pela 

juventude pobre. Está presente nas greves, lutas em gerais, dentro 
dos sindicatos, oposições e entidades estudantis. Surgimos a partir 

da ruptura e expulsão com o 
PSTU a três anos atrás, e hoje 
estamos presentes em alguns 
estados do país como Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte e São 
Paulo. 

F u n d a m o s  o  
Movimento Revolucionário 
por entender que hoje não 
e x i s t e  n o  B r a s i l  u m a  
organização revolucionária 
capaz de apresentar um 

programa que vá de encontro com as necessidades históricas dos 
trabalhadores. O PT provou que através das eleições e da via 
institucional é impossível transformar a realidade. O PSOL tenta 
reeditar o programa do PT, reformista, que já fracassou pela 
experiência histórica. O PSTU que durante anos cumpriu um papel 
revolucionário e resistiu ao processo de acomodação social e 
oportunista, hoje faz uma autocrítica de seu passado e abandona em 
boa parte seu programa e princípios, tudo para ganhar sindicatos e 
aparatos a qualquer custo e tentar eleger algum parlamentar.

Nos organizamos de forma ampla, através de reuniões por 
setores de trabalhadores (correios, bancários, professores, 
comerciários, desempregados, etc), por bairros, e também na 
juventude. Em nosso partido a democracia é a mais ampla possível, 
onde o militante de base discute e vota as políticas do partido em seus 
organismos; Nenhum dirigente do partido, do sindicato ou estudantil 
tem mais poderes que nenhum militante. Sua atuação é pautada de 
acordo com o que a maioria do partido decide nos congressos e 

reuniões cotidianas. Discutimos todas as nossas políticas 
internamente e, na hora da ação, atuamos como se fossemos um só, 
através do centralismo democrático, pois entendemos que essa é 
única forma de poder golpear a burguesia e todo o seu aparato.
 Em outros partidos é comum ver um parlamentar, ou o 
dirigente falando o que bem entende, mesmo que isso seja uma 
opinião sua e não a opinião do partido. Vemos isso no PSOL, aonde 
Heloisa Helena vai para a TV defender que o aborto seja crime, ou 
quando os dirigentes do PT fazem o que querem sem discutir nada 
com ninguém, na maioria das vezes expressando uma opinião 
contrária ao que defende a base do partido.

Em três anos de existência, de forma humilde, mas com a 
certeza da necessidade de se construir uma organização como a 
nossa, conseguimos estabelecer um partido inserido nas principais 
categorias de trabalhadores, que ainda tem muito que avançar, mas 
que está na linha de frente de greves importantes, como em Correios, 
que a cada dia que passa integra mais camaradas as nossas fileiras, 
que se enfrenta com as burocracias sindicais, mostrando na prática 
que existe um espaço para os revolucionários e que, mesmo com 
todas as dificuldades, estamos dispostos a ocupá-lo. 

Isso que explica o crescimento do Movimento Revolucionário: 
a firmeza de seu programa, a dedicação de seus militantes e, acima 
de tudo, o respeito aos 
organismos da classe 
t r a b a l h a d o r a ,  
disputando-os sem 
rebaixar o programa 
revolucionár io tão 
n e c e s s á r i o  e  
esquecido pela maioria 
das organizações de 
esquerda do país.
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Colocamos nossos esforços como parte 
de uma tarefa ainda maior, que é a 
const rução de uma organização 
revolucionária a nível internacional. Somos 
contrários a lógica de construir partidos 
nacionais e a partir deles apenas opinar 
sobre o que acontece no mundo. 

A tarefa mais importante colocada 
atualmente é a de reconstruir a IV 
internacional ,  como uma 
ferramenta capaz de dirigir a 
luta revolucionária em todo o 
mundo. É disso que depende, 
inclusive, a existência do 
Movimento Revolucionário no 

Brasil.
A crise econômica exige que façamos esforços 

ainda maiores para levar adiante essa tarefa. A Grécia 
coloca novamente o debate da necessidade de uma 
revolução como única forma de garantir uma saída 
conseqüente para o fundo do poço em que a burguesia 
está levando os trabalhadores. 

Na América Latina, a experiência com os governos 
de Frente Popular (Chávez, Lula, Evo, Lugo) aponta a necessidade 

A burguesia produz de forma consciente preconceitos morais 
como o machismo, o racismo e a homofobia para dividir a classe 
trabalhadora e aumentar ainda mais a exploração sobre um ou outro 
setor. Estes setores, além de passarem pelas piores humilhações 
dentro do capitalismo, são os que vivem com os piores salários e nas 
piores condições. 

Muitos partidos dizem o mesmo que nós, que são de esquerda, 
que são dos trabalhadores, mas a prova real entre o que é dito e a 
prática é vista no dia-a-dia. Em cada chapa construída para os 
sindicatos, entidade estudantil, em cada greve e em cada luta se 
descobre quem é revolucionário ou oportunista.

Hoje, o termo “esquerda” se tornou uma coisa 
muito ampla. Até mesmo o PT de Lula se diz de 
esquerda, mas em seu programa defende os patrões, 
banqueiros e latifundiários. Isso está oficializado e já 
havia sido anunciado quando Lula, ao se candidatar em 
2002 escreveu em sua carta ao povo Brasileiro que 
“Estamos conscientes da gravidade da crise 
econômica. Para resolvê-la, o PT está disposto a 
dialogar com todos os segmentos da sociedade e com 
o próprio governo, de modo a evitar que a crise se 
agrave e traga mais aflição ao povo brasileiro.” Hoje 
vemos o que é esse dialogo com todos os setores da 
sociedade. São as negociatas, o mensalão, os afagos a 
gente do tipo Sarney. São as reformas da previdência 
que aumentam o tempo de contribuição para se 
aposentar. É o reajuste aos aposentados que não 
supre nem parte das perdas históricas. É a 
criminalização dos movimentos sociais, que trata grevista e sem terra 
como criminosos.

O PT escolheu um caminho e um programa, o da conciliação 
de classes. Tenta fazer com que os trabalhadores se convençam de 
que é possível unir patrões e trabalhadores, quando todos sabem que 
o resultado dessa equação é um aumento brutal da exploração.

Existem outros partidos, como o PSOL, que se aproveitam 
demagogicamente da lama que se enfiou o PT para se postar como 
alternativa. Com os mesmos termos, o da ética na política e com a 

de se combater este tipo de artimanha dos 
patrões, que usa personalidades com um 
discurso socialista, mas que na prática são 
os principais responsáveis por manter o 
capitalismo, a fome e a exploração.

O Imperialismo dá provas cotidianas 
de sua tirania, ocupando países, 
aniquilando povos inteiros e saqueando as 
riquezas produzidas pelos trabalhadores 

em todos os cantos do mundo. 
Cada vez mais se comprova o 
que dizia Lênin (revolucionário 
Russo, dirigente do partido 
Bolchevique), que nesta época 
cada vez 
mais os meios de produção estão concentrados nas mãos 
de uma meia dúzia de monopólios e estamos a cada dia 
que passa diante de mais crises, guerras e revoluções. 

O fim da miséria e exploração, das guerras e 
chacinas contra povos inteiros, a degradação do meio 
ambiente, depende de que triunfe o socialismo no mundo 
todo, e de que cresça e se fortaleça as organizações 
revolucionárias. Nos colocamos a serviço dessa tarefa.

Por isso, é tarefa do Movimento Revolucionário combater toda 
forma de opressão, entendendo que acima da raça, do gênero e da 
orientação sexual, está a questão de classe. Somente unificando toda 
a classe trabalhadora, com seus diferentes setores, é possível levar 
os trabalhadores a vitória. 

mesma estratégia de disputar o estado burguês por dentro, este 
partido traça sua própria cova. Já passou a aceitar dinheiro de 
empresários, prioriza a luta parlamentar em vez das greves, ou seja, 
quer fazer com que nossa classe prove novamente do gosto amargo 
que o PT já nos brindou.

Somos intransigentes na defesa dos 
trabalhadores, construímos nossa organização 
com este fim, o de garantir uma vida digna e justa a 
todos. Para isso levantamos a bandeira do 
socialismo em cada greve, em cada agitação; 
Lutamos por reajustes salariais decentes, contra a 
corrupção, para acabar com a miséria, pelo direito 
a  saúde e educação de qualidade, para derrotar os 
burocratas sindicais que só pensam em cargos e 
os governos que nos atacam. Para isso, temos um 
programa de denuncia das eleições como um 
mecanismo dos patrões para seguir nos 
explorando, da ruptura com o Imperialismo, do não 
pagamento da dívida externa, pela redução da 
jornada de trabalho para 36 horas semanais sem 
redução de salários, da estatização de todos os 

meios de produção sob controle dos trabalhadores; Defendemos que 
na luta se construa um novo tipo de Estado, controlado pelos 
trabalhadores e a população em seus locais de trabalho, moradia e 
estudo. Queremos um governo que surja das revoltas populares e 
dos organismos operários. 

Em nosso partido mandam os trabalhadores e não os 
parlamentares. Os patrões só têm um lugar entre nós, a porta da rua! 
Acreditamos na classe trabalhadora e no seu poder de revolta! Com 
essa determinação e com essa estratégia é que fazemos um fraterno 
convite: Venha para o Movimento Revolucionário e 

Um partido dos oprimidos

Um programa de ruptura com o capitalismo

Um partido Internacionalista
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Canteiros da Copa do Mundo: 
greves e resistência contra a superexploração

A Copa está aí. Em menos de um mês, estaremos presenciando um 
dos maiores espetáculos esportivos do mundo, senão o maior. Não apenas 
pela quantidade de equipes participantes e bilhões de telespectores mas, 

principalmente, pelo montante de dinheiro envolvido. Ou alguém ainda 
duvida que o futebol seja o esporte que mais movimenta dinheiro no mundo 
inteiro? 

A África à espera de euros e dólares

Um país sob tensão

A Copa do Mundo FIFA 2010, 
realizada entre os dias 11 de junho e 11 
de julho, na África do Sul, é a primeira 
copa a ser realizada em continente 
africano. A capital, Johannesburgo, 
aguarda ans iosa por  equ ipes,  
torcedores, jornalistas, enfim, visitantes 
ao país mais rico da África e, ainda 
assim, repleto de desigualdades sociais 
e violentos conflitos raciais. 

Para garantir a segurança de turistas, atletas e comissões, o 
governo aumentou o investimento na área, ampliando o contingente policial 
e reforçando o seu armamento. Quer dizer, o que em geral não é feito pela 
população local, precisa ser feito com urgência para receber europeus e 
norte-americanos ávidos por gastarem seu valorizado dinheiro. 

Enquanto fortunas são gastas com estádios e infraestrutura para os 
turistas endinheirados, porém, os trabalhadores são vítimas de uma intensa 

exploração e baixos salários. Por conta disso, 
desde o início dos preparativos para a Copa, o 
governo de Jacob Zuma vem deparando-se 
com greves e protestos. De fato, os 
trabalhadores aproveitam a visibilidade 
alcançada pelo país e o momento de 
investimentos na infraestrutura para 
reivindicar melhores salários e condições de 
trabalho. A pedida de aumento, em geral, é 
superior à inflação oficial, de 5,1%, mas ainda 

baixíssima dada a intensidade do trabalho, e raríssimos direitos 
trabalhistas. 

Para o 26 de maio, por exemplo, o Sindicato 
Nacional dos Mineiros (NUM, sigla em inglês) organizou uma 
paralisação por melhores salários. No ano passado, a entidade 
cancelou uma greve após chegar a um acordo com a Eskom 
(estatal energética), mas retomou a ameaça depois de a 
empresa deixar de implementar alguns itens do acordo. 

A poderosa central sindical Cosatu também 
ameaça convocar uma greve contra as tarifas elétricas durante 
a Copa. A Cosatu se opõe a um aumento tarifário de 25% 
concedido à Eskom. Os sindicalistas dizem que esse e outros 
dois aumentos programados até 2012 terão um efeito 
desastroso sobre os mais pobres e causarão mais desemprego. 

Caso o governo não atenda às necessidades da população 

Ainda que a expectativa 
de turistas tenha se reduzido bastante, 
o governo sul-africano conta com o 
evento para melhorar a imagem do 
país perante o mundo e aumentar o 
quadro de visitantes que chegam a 
cada temporada. A expectativa de 
lucro, porém, está sendo frustrada: 
"Teremos menos reservas do que em 
anos anteriores, quando não havia a 
Copa", alegou Gerald Debroglio, que 
aluga casas isoladas nos parques 
naturais de Kruger e Santa Lucia. "Do ponto de vista dos negócios, não 
estamos contentes, mas, ainda assim, será um grande evento", 
acrescentou. 

com a mesma prontidão que vem atendendo às exigências da FIFA (o que é 
o mais provável), a tensão só tende a aumentar. Só no primeiro trimestre do 
ano, houve 54 grandes manifestações, quase metade das 109 registradas 
em todo o ano passado, segundo o instituto Municipal IQ, que monitora 
questões locais no país. Desde o início de 2010, há uma escalada de 
protestos nas "townships" (subúrbios habitados por negros) e favelas, 
reivindicando moradia, emprego e serviços básicos, como eletricidade e 
água. 

Por um lado, não há dúvida de que o que nos aguarda é um 
grande evento, especialmente para os 
admiradores do futebol. Porém, ao 
mesmo tempo, contemos também 
com a violenta repressão que Zuma 
deve impor a todos aqueles que 

tentarem desviar o foco do 
circo esportivo que está se 
armando. 

A p o i a m o s  o s  
t r a b a l h a d o r e s  q u e ,  
a c e r t a d a m e n t e ,  
p e r c e b e m  n e s s e  
momento uma oportunidade para terem atendidas as suas 
reivindicações. Não apenas porque o governo não quer 
prejudicar a sua imagem, mas também porque, se há bilhões 
para reforma e construção de estádios, com certeza tem que 
haver uma “verbinha” para proporcionar melhores condições de 

vida aos trabalhadores e àqueles que tornam o espetáculo possível. 

            Ainda que a Copa da África já 
esteja aí, borbulham notícias sobre a próxima 
copa, em 2014, sediada no Brasil. 

            E a realidade é que as obras 
sequer começaram, mas já estão em pauta os 
números e os dados sobre o que precisa ser 
construído e reformado. No meio disso, as 
prefeituras das cidades-sede, empresários da 
construção civil e clubes de futebol já apelam 
ao Governo Federal e ao Ministério das 
Cidades para terem isenção de impostos e 
toda a ordem de benefícios fiscais possíveis. 

            O Governo Lula já anunciou 
que vai desonerar os estádios-sede do campeonato mundial do IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializados), PIS/Cofins e Imposto de Importação, 
numa renúncia fiscal absurda, que apenas vai encher o patrimônio de 
entidades privadas, através de recursos públicos. Já as prefeituras das 
cidades-sede -Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Curitiba, Brasília, Cuiabá, Manaus, Fortaleza, Salvador, Recife e Natal- 
poderão conceder isenção de ICMS nas operações com mercadorias e 
bens destinados à construção, ampliação, reforma ou modernização de 
estádios para a Copa. 

Deixando de lado -se possível- a gigantesca roubalheira que 
vem pela frente, poderíamos  tentar ver o lado positivo: muito do que os 
trabalhadores há tempos vêm reivindicando para melhorarem sua condição 
de vida, e que não fora atendido, com os preparativos da Copa, finalmente 
poderia ser agora. Porto Alegre (RS), por exemplo, já aprovou diversos 

projetos de construção de um metrô que ligue diferentes pontos dentro da 
cidade; projetos esses que nunca saíram do papel e exigem que os gaúchos 
contentem-se com ônibus demorados e lotados, passagem cara e 
engarrafamento. Da mesma forma, acontece isso em todo o Brasil: 
promessas de atender reivindicações históricas, que ou não vão sair outra 
vez, ou sairão às custas de muito superfaturamento.

Ou será que para receber turistas cheios de dinheiro as 
prefeituras corruptas e ineficientes mudarão de ideia e, finalmente, 
atenderão às necessidades básicas de sua população?

A Copa do Mundo é nossa?
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Lula começa e termina mandato atacando os direitos trabalhistas
Em 2003, quando iniciou seu primeiro 

mandato, Lula assumiu um compromisso com 
os patrões. A burguesia depositou confiança 
no ex-sindicalista, por saber que este 
governo, tendo a frente a maior figura do PT, 
era o único que poderia cumprir essa tarefa, 
pois os trabalhadores de todo Brasil 
depositavam sua confiança no operário que 
liderou greves e, após a ditadura, se postulou 
c o m o  d e f e n s o r  d o s  d i r e i t o s  d o s  
trabalhadores. 

Antes de subir ao poder, Lula e todo o 
PT já haviam feito suas escolhas e tinham 
definido defender os empresários, banqueiros 
e latifundiários, garantindo estabilidade 
política ao governo para que a burguesia 
continuasse cada vez mais rica e os 
trabalhadores cada vez mais pobres. 

As tarefas que a burguesia havia designado a Lula eram de 

atacar os direi tos histór icos dos 
trabalhadores, que foram conquistados nas 
lutas, greves e manifestações, tais como: 
13º salário, férias, horário de almoço, 
aposentadoria, lei de greve, etc. Tudo que 
FHC não havia conseguido levar adiante 
ficou a cargo deste governo, pois poderia 
conter e frear melhor as lutas.

Desde seu primeiro dia de mandato 
trabalhou para avançar com esses projetos, 
já que retirando um benefício do 
trabalhador se garante uma economia 
gigantesca aos patrões, fazendo com que o 
lucro dos empresários fique ainda maior.  

Todos esses ataques não estão 
sendo aplicados de uma só vez, mas sim de 

forma parcelada. Lula, antes de sair do governo, aplica mais uma 
fatia, atacando o direito do trabalhador se alimentar e descansar para 
retornar ao trabalho.

Lula é contra o intervalo de almoço

O Ministério do Trabalho e Emprego, no dia 20 de maio, 
publicou no Diário Oficial da União uma nova portaria que 
regulamenta o intervalo do trabalhador durante a jornada de trabalho. 
Segundo a CLT, todo o trabalhador tem o direito de fazer seu intervalo 
de almoço, em uma hora no mínimo, garantindo o tempo suficiente 

para a alimentação e descanso. 
C o m  a  n o v a  

regulamentação, o Ministério do 
Trabalho e Emprego flexibiliza essa 
norma, dizendo que se houver 
acordo entre os empregados e os 
patrões, o horário de almoço pode 
durar 30 minutos, e o restante 
podendo ser trocado por folgas.

Essa regulamentação é um 
duro ataque aos nossos direitos. Primeiro porque quando uma lei fica 
a cargo de negociação entre os representantes dos empregados e da 
patronal, isso permite que o direito dos patrões sempre prevaleça. 
Além disso, governo diz que isso pode ser encarado como um 
benefício do trabalhador, já que esses 30 minutos que são retirados 

do horário de almoço se somam ao banco de horas. 
Ocorre que o banco de horas é aplicado sempre de forma autoritária, 
onde quem designa o dia que o trabalhador terá descanso é sempre o 
patrão. No caso das indústrias, por exemplo, os trabalhadores terão 
direito de tirar o dia de folga, quando os pátios da fábrica estiverem 
abarrotados dos produtos que os operários fabricaram. Em todos os 
postos de trabalho, o critério para folgar ou reduzir o intervalo seria o 
da carga ou quantidade de serviço, o que está exclusivamente sob 
controle da patronal. Ou seja, essa nova regulamentação é toda 
pensando nas necessidades dos empresários, contra o direito dos 
trabalhadores.
 Além disso, do ponto de vista da saúde do trabalhador, até 
mesmo uma hora de almoço é tempo insuficiente para a pessoa 
comer e fazer a digestão. Segundo a medicina, esse processo dura 
em torno de uma hora e meia, e caso não seja respeitado esse tempo 
em que o organismo está absorvendo o alimento, as causas podem 
ser graves, causando doenças como gastrite e úlcera. 

Ao invés de reduzir a jornada de trabalho para 36 horas 
semanais, Lula está impedindo os trabalhadores de descansarem.

 Oito anos de ataques

Esse é só mais um entre vários ataques que Lula aplicou. Logo 
quando iniciou seu mandato, aprofundou a destruição da previdência 
social, aumentando a idade mínima de 
aposentadoria, tanto para homens quanto para 
as mulheres, que subiu para 65 e 60 anos, 
respectivamente. Além disso, o tempo de 
contribuição foi aumentado de 35 para homens e 
30 para mulheres, para 40 e 35. Isso sem contar 
que Lula foi o responsável pela manutenção do 
fator previdenciário, um projeto de FHC, que faz 
com que o trabalhador nunca se aposente, pois 
inclui num cálculo obscuro a expectativa de vida 
do trabalhador para determinar o valor da 
aposentadoria. 

Esta reforma garante muitos anos mais de 
contribuição para os cofres do governo, e muito 
tempo a menos que cada trabalhador terá para usufruir de seu direito 
à aposentadoria.
 Lula foi responsável por vários outros ataques que já estavam 

na pauta do governo anterior, mas que não tinha condições políticas 
de aplicar, em função da baixa popularidade e da instabilidade.

O que os tucanos não fizeram, o 
PT tentou acelerar, como o Super-Simples, 
que ataca os direitos dos trabalhadores de 
pequenas empresas; a Reforma Tributária, 
que diminuiu a parte que os empresários 
pagam sobre a previdência e aumentou a 
carga de impostos para os mais pobres; a 
reforma sindical, que aumenta a fatia do 
imposto sindical destinado às centrais pelegas 
e acaba com a lei de greve; o desmonte e 
privatização da educação pública; e a 
des t ru i ção  e  venda  das  es ta ta i s ,  
aprofundando os leilões da Petrobrás, 

privatizando mais o Banco do Brasil e, agora, querendo destruir a 
Caixa e os Correios. 

Mas tudo isso não teria ocorrido se houvesse alguma 
resistência organizada. Todas essas medidas teriam poderiam ser 
derrotadas se não fossem as centrais sindicais pelegas e outros 
movimentos governistas. Vontade e disposição de luta não faltaram 
aos trabalhadores. 

A CUT, a CTB, a Força Sindical, e outras centrais alinhadas 
com o governo e a patronal, cumprem um papel ou de assinar em 

baixo tudo aquilo que o governo aplica, ou de criticar parcialmente as 
medidas do governo. Ou seja, ao invés de lutar para barrar o projeto 
inteiro que ataca os direitos, critica somente uma parte do projeto. 

Nesse sentido, reafirmamos a necessidade da luta coerente 
contra o governo e os patrões, que deve ser combinada com o 
enfrentamento aos pelegos e traidores, como única forma de 
defender os direitos trabalhistas de forma conseqüente. 

Os aliados de Lula e da patronal


