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Derrotar  Kirchner

 e a burocracia sindical! 

os11 de agosto: dia do estudante. 

Muito a lutar e 
pouco a comemorar!

Movimento Revolucionário 
se coloca na linha 
de frente das
campanhas 
salariais

Obama aprova Reforma 
Financeira nos EUA
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A recente aprovação do casamento gay na Argentina abre espaço 
para importantes debates dentro dos movimentos sociais, especialmente da 
esquerda. 

O primeiro país da América Latina a oficializar esse tipo de união -
juntamente com a adoção de crianças por casais homossexuais-, não por 
coincidência, é também vanguarda no continente nas lutas contra o regime e o 

Casamento gay: governo enfraquecido e vitória das massas

A lei foi aprovada com 33 votos a favor, 27 contra e 3 abstenções, 
depois de uma sessão no Senado que durou mais de 13 horas. Promulgada 
pela presidente Cristina Kirchner em 21 de julho, a medida teve na Igreja 
Católica um de seus principais opositores. 

A Igreja e outros grupos religiosos promoveram atos de protesto pelo 
país para tentar impedir a sua aprovação. "Não sejamos ingênuos: esta não é 
só uma luta política, é uma estratégia para destruir o plano de Deus", disse o 
cardeal arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, numa carta aos 
parlamentares antes da votação.

Num processo que mobilizou o país através de plebiscitos e 
campanha televisiva, celebridades e intelectuais argentinos engajaram-se na 
causa, reivindicando o direito de reconhecimento da união homossexual 
assim como qualquer outra.

O fracasso católico na tentativa de barrar a lei, mesmo num país 
conhecido pelo machismo e homofobia, demonstra a sua perda de espaço em 
um país onde sempre foi extremamente forte. A Argentina segue os passos de 
outros países também predominantemente católicos, como Espanha, 

Portugal e Itália, onde, pouco a pouco, a 
Igreja vem perdendo terreno (nesses 
lugares, principalmente no que se refere 
à questão do aborto). 

Contribuem para isso os nem tão 
recen tes ,  e  mu i to  numerosos ,  
escândalos de pedofilia -em todas as 
partes do mundo- e, no caso da 
Argentina, a própria colaboração com a sanguinária ditadura militar nesse 
país. Porém, mais do que tudo, é a radicalização política da Argentina, que 
vive uma situação revolucionária e uma crise institucional inconclusa, que 
justifica que se possam obter conquistas. 

O governo de Cristina promove uma mudança significativa, sendo 
obrigados a apoiar medidas no que diz respeito aos direitos e liberdades 
homossexuais e, consequentemente, para a sociedade como um todo, 
porque a realidade impõe esta situação. Cristina tenta não apenas reverter 
seus baixos índices de popularidade, como aproximar o movimento através 
da ratificação de uma reivindicação histórica. 

capitalismo. 
Muito além do debate a respeito dos direitos dos grupos GLBTTs, 

fica aqui a necessidade de discutir a atual 
conjuntura argentina que, além de 
permitir, obriga a burguesia a concessões 
como essa. 

Desde o início do século XXI, a Agrentina enfrenta grandes problemas 
econômicos fruto da política neoliberal de entrega do país às multinacionais 
estrangeiras, o que provocou um aumento desenfreado do desemprego e 
miséria do povo. Em 2001, a população protagonizou um processo 
insurrecional de enfrentamento com o regime, com bloqueios generalizados 
de estradas, piquetes radicalizados e imensas manifestações. Cinco 
presidentes foram derrubados em alguns poucos dias, e o conjunto das 
instituições foi golpeado pelas marchas, que agitavam a palavra de ordem 
“Que se vayan todos”, ou seja, "que todos se vão"! 

A revolução no país só não conduziu os trabalhadores à vitória por 
responsabilidade das direções políticas desse processo, que defenderam em 

sua maioria uma solução por dentro do regime 
democrático-burguês, sem a defesa firme do 
socialismo e da ruptura com o imperialismo. 

O governo de Néstor Kirchner surge como 
produto dessa situação revolucionária que foi 
canalizada pelas eleições presidenciais. O 
“governo K” contou com a ajuda das principais 
entidades do movimento sindical e popular para 
tentar conter a situação, como CGT e CTA. Na 

Argentina, os peronistas cumprem um papel semelhante ao da CUT, CTB e 
Força Sindical no Brasil, mas com métodos ainda mais violentos.

No entanto, durante esses últimos anos, ainda que com uma 

recuperação parcial do regime e o apoio das direções sindicais governistas, 
o governo K, agora comandado por Cristina Kirchner, enfrenta uma grande 
crise, que já teve reflexos nas últimas eleições presidenciais, onde todos 
que eram de oposição ao governo se saíram bem. 

Em função dessa pressão constante, o governo é obrigado a dar 
alguns passos no sentido de conceder pequenas vantagens à população. 
Isso se dá essencialmente com programas assistencialistas, típicos de 
governos de Frente 
Popular. Algumas 
estatais vendidas 
foram reestatizadas, 
se criou uma lei que 
restringe circulação 
da imprensa privada, 
o s  m i l i t a r e s  
torturadores estão 
sendo processados e 
presos; assim como 
a g o r a  h o u v e  a  
a p r o v a ç ã o  d o  
casamento gay. 

De 2005 pra cá, diferente da insurreição de 2001, a classe 
trabalhadora parece estar mais à frente das lutas, que aumentam 
progressivamente e colocam a perspectiva do crescimento geral das greves, 
paralisações e enfrentamentos ainda maiores com a patronal e os pelegos. 
Não são mais os setores "populares", com desempregados e classe média, 
que são o sujeito social da revolução que se anuncia: são os trabalhadores e 
operários organizados. 

Recentemente, uma onda de greves importantes e conflitos com os 
patrões e o governo marcaram as campanhas salariais de várias categorias, 
fruto da inflação exorbitante que arrocha cada vez mais os salários. O 
resultado foi animador, com vitórias políticas e econõmicas em muitas 
categorias, tendo colocado abaixo o plano do governo de impor um "teto" aos 
reajustes salariais.

O conflito com a burocracia sindical governista tem tomado 
proporções cada vez maiores, com o surgimento de novos sindicatos por 
pressão da base e dos ativistas de algumas categorias. Além disso, os 
enfrentamentos tem se radicalizado tanto com a polícia como com os “bate-
paus” da burocracia, e o movimento além de praticar a autodefesa tem 
conseguido ser ainda mais ofensivo. 

A Argentina é uma parte, ainda que mais avançada, de um processo 
que ocorre em vários países da América Latina. E os rumos do que venha a 
acontecer na Argentina pode influenciar todo o continente.

A experiência 
em curso das massas 
com um governo que 
foi eleito para atender 
aos interesses da 
população e acaba 
fazendo tudo igual 
aos anteriores, abre 
g r a n d e s  
possibilidades para 
os trabalhadores. É 
n e c e s s á r i a  u m a  
política ofensiva, que 
u n i f i q u e  o s  
revolucionários em um programa de combate aos Kirchner, ao Congresso 
Nacional e à Justiça; que defenda reajustes salariais para recuperar as 
perdas com a grande inflação; pela redução da jornada de trabalho, 
emprego, saúde e educação para todos.

Está colocada a discussão sobre a necessidade de derrotar o 
governo e seus aliados e construir um governo realmente dos 
trabalhadores, apoiado nos organismos da juventude e dos trabalhadores. 

Uma década de crises e lutas!

É possível repetir 2001, e ir ainda mais longe

Na Argentina, derrotar os Kirchner e a burocracia sindical! 
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Porto Alegre-RS: (51) 81310184 / 92232187

Restinga- POA-RS : (51) 91611754

Alvorada- RS: (51) 92560635

Gravataí - RS: (51) 93011531

Passo Fundo - RS: (54) 99617450

Rio de Janeiro - RJ: (21) 97887499 / 83339010

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 1116 
Bairro Centro

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av. Rio Branco, n°829, Ed. Padre Cícero, sala 108
Bairro Centro
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11 de agosto: dia do estudante. Muito a lutar e pouco a comemorar!
Os estudantes sempre fizeram parte de muitas lutas. Em algumas vezes, 

foram a vanguarda delas, ou seja, foram os que estiveram à frente e puxaram a 
classe trabalhadora para as ruas. Foi assim no Maio de 68, por exemplo, onde, a 
partir da contestação à repressão sexual existente na Universidade de Nanterre, 
que proibia homens e mulheres de dormir nos mesmos alojamentos, se 
desencadeou uma onda de protestos contra o sistema conservador de educação, e 
contra a polícia e o conjunto autoritário do Estado capitalista francês. Ao longo deste 
processo crescente de lutas cada vez mais massivas, se generalizaram ocupações 
de universidades e, depois, de fábricas, com o ingresso da classe operária no 
processo revolucionário que se criou.

A luta dos estudantes demonstrou que era possível derrotar o governo De 
Gaulle e seus ataques, e que a única forma de resistir e conquistar era através das 
lutas, ocupações e greves. Com isso, os trabalhadores sentiram confiança para 

Recentemente, os estudantes estão sendo linha de frente nas 
manifestações de massas que aconteceram na França e na Grécia, lutando lado a 
lado dos trabalhadores. Mais uma vez, os dois fenômenos, da juventude como setor 
da classe trabalhadora, e da juventude propriamente como movimento estudantil, 
estão combinados em lutas que desmontaram o plano de reforma universitária e de 
emprego precarizado de Sarkozy na França, por exemplo. Na Grécia, os jovens 
podem ser decisivos para o avanço da resistência ao pacotaço imposto pelo 
governo dito "socialista", que tenta reduzir salários e verbas públicas.

No Brasil, o movimento estudantil voltou com muita força a partir de 2007, 

Hoje, as universidades e escolas amargam uma estrutura precária, falta de 
vagas e um ensino desqualificado. Além de uma evasão muito grande, em função 
da necessidade de trabalhar, os que conseguem se manter estudando precisam 
enfrentar desafios diariamente. Embora, no papel, se diga que a educação é 
gratuita, todo estudante sabe que isso não passa de discurso, pois o custo com 
passagens, materiais didáticos, alimentação, xerox, é bastante alto. Faltam 
laboratórios, professores e condições para estudar, como livros didáticos e de 
literatura, bibliotecas, refeições garantidas por cantinas e restaurantes escolares e 
universitários. 

A juventude, assim como os trabalhadores, está com a 
vida cada vez mais difícil, e as consequências são vistas nos 
lugares mais pobres, como as favelas, onde crianças e jovens 
são cooptados pelo tráfico de drogas ou a prostituição, além 
de serem vítimas da violência policial, do racismo e da 
exploração absoluta. A escola é apenas um reflexo desta 
marginalização a que a maioria da juventude é submetida, 
sem ter nenhuma expectativa de vida, e sem enxergar 
nenhuma saída para sua situação.

Nesses 8 anos de mandato, Lula mostrou como 
pagaria o apoio de milhões de estudantes e trabalhadores do 
Brasil todo: com traição! A população, cansada dos ataques 
neoliberais de Fernando Henrique Cardoso, votou num 
operário que disse que ia governar para os explorados e 
oprimidos. Mas não foi nada disso que aconteceu. Lula foi recordista de 
corrupção, vendeu patrimônio público e atacou direitos trabalhistas e dos 
aposentados.

E não demorou a atacar os estudantes, aplicando a reforma universitária. 
Muita gente já deve ter ouvido falar no Prouni, apresentado como um grande 
avanço. Mas a verdade é bem diferente. O Prouni, e outros projetos menos 
badalados, como a Lei de Inovação Tecnológica, os decretos de fundação e o 
REUNI são grandes ataques aos estudantes e à educação. Com o Prouni, o 
governo isenta de impostos as universidades privadas, em troca de algumas vagas 

que estão sobrando nelas, o que acontece em função dos altos preços das 
mensalidades. 

Assim, o empresário dono da universidade privada “vende” as vagas que 
estavam sobrando para o governo, que enriquece estes parasitas da educação, 
sendo que, se colocasse esse dinheiro nas universidades públicas, abriria o triplo 
de vagas, como já foi provado pela comparação de custos de ambos modelos! o 
governo mesmo assim faz isso, e paga este preço, para não ter que ter gastos 
"extras" considerados excessivos, como ter que construir bibliotecas, laboratórios 

para pesquisa e ter mais funcionários concursados. Como 
nas privadas, os salários são mais baixos, a pesquisa e 
extensão social não existem, e a qualidade é muito baixa, o 
Reuni acaba sendo uma economia de custos, pelo que o 
governo deixa de investir.
Com o REUNI, este modelo privatista fica ainda mais 

acentuado. As universidades passam a ter metas de 
aprovação por ano, impostas pelo governo. Ou seja, 
independente da qualidade do ensino, a universidade 
precisa entregar diplomas para um determinado número de 
alunos, aprovados de qualquer jeito. Além disso, faz com 
que aumentem o número de estudantes por sala de aula, 
chegando a turmas com mais de 100 estudantes.
O Enem, que era a promessa de que os mais pobres iriam 

conseguir entrar na universidade pública, é mais do 
mesmo. O resultado deste exame, em 2009, mostrou que, das 20 primeiras 
escolas colocadas, somente 2 eram públicas, ainda assim ligadas a 
universidades, onde é necessário prova de seleção para entrar. A primeira escola 
pública de fato (onde não se precisa de prova de seleção para entrar) ficou na 729a  
posição. Ou seja, o estudante de rede pública hoje não tem condições de competir 
com quem estuda em escolas privadas, e o Enem não apenas não mudou nada 
disso, como facilitou a vida apenas dos estudantes de classe média, que podem 
disputar vagas no Brasil inteiro agora.

tomar as ruas. Essa unidade operária-estudantil colocou o governo em xeque, e só 
não se tornou uma luta vitoriosa ao ponto de derrubar o governo e tomar o poder 
por muito pouco. Como na maioria dos processos revolucionários derrotados ou 
abortados, foram as direções traidoras do movimento as responsáveis pelo regime 
burguês ter sido reconstituído. 

Além deste exemplo histórico, a juventude, como parte da classe operária, 
também foi decisiva como setor mais dinâmico da própria revolução russa de 
1917, em que os jovens soldados e operários assumiram a cabeça dos 
enfrentamentos pela tomada do poder. Estes dois casos, da juventude 
diretamente como parte dos operários, ou como setor estudantil que arrasta os 
trabalhadores produtivos atrás de si, mostram que além de sua radicalidade e 
entusiasmo na luta, a juventude só pode cumprir seu papel mais destacado 
quando o faz em conjunto com o proletariado.

através de uma série de ocupações de reitoria nas principais universidades do 
país. O auge disso se deu com a ocupação da Universidade Nacional de Brasília 
(UNB), em 2008, levando à derrubada do reitor que mobíliou sua casa com 
dinheiro que era para melhorias na universidade, levando a um questionamento 
nacional sobre o controle das universidades. 

No ano passado, os estudantes da USP resistiram à brutal repressão do 
governo Serra, e arrastaram os professores para lutarem juntos a eles. Estes e 
outros exemplos, como as lutas pelo passe-livre em Fortaleza, Bahia e Santa 
Catarina mostraram, em seus momentos, que é preciso lutar e é possível vencer. 

Lula não conseguiria fazer todos esses ataques se não tivesse o apoio das 
entidades estudantis. Foi por isso que, quando se elegeu, cooptou a UNE e a UBES, 
financiando essas entidades através de milhões de reais e dando cargos para seus 
dirigentes, que são de partidos como PT e PCdoB (base do governo Lula).

A partir daí, UNE e UBES, que cumpriram papéis importantes nas lutas 
contra a ditadura e o “Fora Collor”, perderam toda a sua independência financeira e 
hoje são apêndices do governo Lula, traindo todas as lutas e sendo mais uma 
secretaria estudantil do governo que uma entidade 
estudantil de verdade.

Por conta disso, foi criada uma nova 
entidade estudantil, como contrapartida à UNE e à 
UBES governistas, a CONLUTE. Era necessário 
construir uma ferramenta que unificasse as lutas a 
nível nacional,  e que pudesse unificar e coordenar 
as lutas contra os ataques à educação praticados 
pelo governo Lula, tendo como estratégia o 
socialismo.

Infelizmente, a sua direção majoritária 
(PSTU), não quis levar essa necessária ferramenta 
em frente, tudo por pressão do PSOL(esquerda da 

UNE). Como parte desse recuo, em julho de 2009 foi fundada a ANEL. Ao contrário 
da CONLUTE, seu programa é apenas de exigências ao governo Lula, com uma 
política onde a unidade a qualquer custo levou a que se abstivesse de fazer o 
principal debate a ser feito hoje com o conjunto dos estudantes: romper com a 
UNE para derrotar Lula!

Hoje, entendemos que se deve construir a esquerda revolucionária na 
ANEL, para mudar sua direção e colocar o movimento estudantil de novo na linha 

de frente das manifestações. Para que não se 
tenhamos que assitir a um ano sem lutas no dia 11 de 
agosto, por exemplo. Além da UNE pelega, a ANEL 
também deixou este dia passar em branco este ano. 

Queremos defender cada necessidade dos 
estudantes e da juventude, através das lutas, que 
devem se somar a uma bandeira muito maior, por 
uma sociedade onde não haja exploração do homem 
pelo homem, onde o governo será dos próprios 
trabalhadores e da juventude, e estudar será uma 
forma de prazer e satisfação, e não apenas uma 
pressão para "entrar no mercado de trabalho”.

A juventude pode acelerar as lutas e a revolução

Lula e o PT, após 8 anos de governo, mostraram de que lado estão! 
E não é o dos estudantes!

A UNE não fala mais em nosso nome! Construir a Anel, 
como alternativa para os estudantes.
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Páginas Centrais

Mais uma eleição vem aí. É promessa na TV, músicas em carros de som 
pelas ruas e fotos com números para todo lado. São milhares de candidatos e 
dezenas de partidos pedindo o voto, mas sem debater o conteúdo de nada.

A discussão sobre o “preço do feijão, do peixe e da farinha”, ou os reflexos 
disso na “prostituta e no menor abandonado” que nascem desse sistema, não é feita 
nas eleições. 

Os candidatos têm sempre o mesmo discurso, falam as mesmas frases 
ensaiadas, defendem o mesmo programa capitalista e são pagos pelos mesmos 
empresários corruptos, que já pagam todos para não terem surpresas: ganhe quem 
ganhar, sabem que a vida não vai mudar!

Diversos candidatos, da direita mais tradicional até os que se dizem mais de 
esquerda estão prometendo soluções para resolver todos os 
problemas da sociedade. No entanto, após a eleição e a 
decepção com o governo Lula, que significava a esperança de 
mudança para milhões de pessoas, as ilusões são cada vez 
menores.

Os políticos eleitos para representar o “povo”, além de 
roubar dinheiro público como nunca, promovem um amplo 
ataque ao conjunto dos explorados, por meio de um acordo 
entre todos eles, que envolve o Congresso Nacional, a 
Justiça, a imprensa e o governo. O governo Lula, de Frente 
Popular, foi a medida necessária à burguesia para aprofundar 
os ataques à classe trabalhadora, por meio de um governo 
que contou com as esperanças dos trabalhadores, e cooptou 
as direções dos movimentos de massas do país.

Depois de oito anos de mandato, Lula provou que é 
igual aos outros e seu governo, que começou com o ataque à 
Previdência e aos aposentados, passou pelo mensalão e termina abraçado em 
Jose Sarney, Renan Calheiros e Collor, afundado em corrupção e novos ataques 
aos trabalhadores, com um plano de privatizações, arrocho salarial e desmonte dos 
serviços públicos.

Por conta de todas essas experiências, fica difícil para a classe 
trabalhadora acreditar cegamente nas eleições outra vez. Por ser obrigada a votar, 
e sofrer um bombardeio para apoiar este ou aquele candidato, a realidade é que a 
maioria da população vai votar em alguém, apesar da crescente votação em branco 
e nulo, e das abstenções. Mas este voto, majoritariamente, é um voto de “nariz 
tapado”, no menos pior, e sem entusiasmo nenhum.

É generalizada a compreensão de que a vida não vai mudar pelas eleições; 
que os políticos são todos ladrões; e que as eleições são cada vez mais um jogo de 
cartas marcadas. Um dos reflexos disso é que não se vê mais a população indo para 
as ruas fazer campanha. Hoje, só existe militância paga e o desinteresse geral não 
muda até o dia da votação.

Faltando menos pouco mais de um mês para as eleições, e já com a 
propaganda obrigatória na TV, os comentários sobre as eleições são sempre 
forçados pela imprensa e pelos candidatos. A população, mesmo, passa à margem 
deste debate, pois também sabe que “ganhe quem ganhar, a vida não vai mudar”. O 
processo eleitoral está mais frio do que nunca, depois de anos já sem ânimo algum 
por parte dos trabalhadores.

A descrença com as eleições cria um 
cenário favorável ao chamado “voto útil”, porque, 
“se todos são iguais, eu voto no menos pior dos que 
podem ganhar”. Este ambiente aumenta a 
polarização entre Dilma (PT) e Serra (PSDB), que 
são os candidatos com mais propagandas 
milionárias e estrutura de campanha. 

A preferência por eles é muito mais por 
exclusão dos demais, vistos como a mesma coisa 
mas sem chances de ganhar, do que por méritos 
seus. Assim, quem vota em Dilma, vota muito mais 
para “Derrotar Serra”, e em função do repúdio a 
FHC, à privatizações, etc. E quem vota em serra, 
vota para “Derrotar Dilma”, representante de Lula, e 

seu governo de decepção histórica e corrupção generalizada.
As outras candidaturas, como a de Marina Silva (PV), que poderiam 

entrar com mais força entre a polarização do PT e PSDB, acabam esvaziadas, por 
apresentar um discurso muito similar, sem propostas claras para os trabalhadores 
e comprometidas com a mesma lógica e programa capitalista, desde seu 
financiamento até suas propostas e militância paga. 

O candidato do PSOL, Plínio de Arruda Sampaio, também é mais do 
mesmo. Apresenta uma candidatura de defesa explícita do capitalismo, de suas 
leis e suas instituições. Plínio expressa, como Marina, uma candidatura de direita, 
no sentido de que tem um programa eleitoreiro, supostamente de “reformas do 

capitalismo”, mas que é ainda pior que isso: é de defesa do 
capitalismo quase incondicionalmente, apelando apenas para a 
“ética na política” e um maior controle social do Estado.

 Nada disso tem a ver com a necessidade dos 
trabalhadores, e nem sequer corresponde à conjuntura política 
que vivemos, em que as lutas aumentam, junto da experiência 
dos trabalhadores, e permitem que se lute abertamente contra o 
governo Lula e suas medidas, atacando o sistema capitalista 
como um todo e aprofundando o desgaste das próprias eleições 
como um meio de tentar desviar estas lutas.

Há um grande espaço que nos permite ir mais à 
esquerda e denunciar as instituições burguesas, combinando 
as lutas pelas bandeiras mais sentidas pelos trabalhadores com 
a necessidade de derrotar os governos de Frente Popular.

Isso é o que deveria fazer a candidatura classista de Zé 
Maria do PSTU, e o que nós propusemos que fizesse, em frente 
conosco. Infelizmente, porém, não há nenhuma candidatura 

com este perfil da luta nestas eleições. Mesmo o PSTU, que combate mais 
diretamente o governo e fala em socialismo, debate esta questão como “frases 
rituais”, sem apontar exatamente qual programa, quais campanhas e por meio de 
quais organizações se pode contrapor as lutas nas ruas contra a reação 
democrática e a manobra de converter a insatisfação popular em voto para manter 
tudo como está. 

A ausência da democracia para que se compusesse uma frente de fato de 
todos os lutadores, expressa no veto a que o Movimento Revolucionário falasse 
em uma atividade de lançamento da pré-candidatura, e a postura de veto político à 
nossa organização no movimento de massas e sindical; completaram a 
inviabilidade de que pudéssemos atuar juntos nesta eleição, o que é uma lástima.

Assim, nós do Movimento Revolucionário, por entendermos que a 
conjuntura nos exige que a luta direta seja o centro do debate e que é preciso 
derrotar Lula nas ruas, e não através de alternativas meramente eleitorais, 
chamamos o Voto Nulo. Fazemos isso tanto para indicar a saída das mobilizações 
para conquistar salário, emprego e direitos, como para disputarmos a consciência 
dos trabalhadores para o debate de que há, sim, a possibilidade de um futuro 
diferente.

Assim, o voto nulo que chamamos, como os revolucionários algumas 
vezes são obrigados a chamar, não é algo abstrato ou que se confunda com o 

abstencionismo ou negação infantil e idealista do 
processo eleitoral e do Estado burguês. É um voto 
nulo de protesto e de luta, que aponta a 
necessidade da classe trabalhadora derrotar o 
governo de Frente Popular e a burguesia como 
um todo, por meio de greves, protestos e 
ocupações. 

Nós dizemos que as eleições não mudam 
nada, mas que a luta muda a vida e que não só é 
preciso, como é possível, lutar pela redução da 
jornada de trabalho, por um salário mínimo maior 
e por emprego com direitos trabalhistas. E que a 
maneira de se alcançar isto é lutando, com toda a 
força, nas fábricas, nas empresas, nos bairros e 
nos locais de estudo.

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

Os 8 anos de governo Lula aplicaram um duro golpe contra os 
trabalhadores e a juventude. O poder aquisitivo 
caiu, os funcionários públicos perderam direitos, a 
aposentadoria ficou mais difícil tardia, e os 
serviços públicos foram sucateados.
Lula manteve o que FHC tinha de ruim, como as 
privatizações (venda de ações no BB, partilha do 
petróleo e ameaças aos Correios), e não garantiu 
nenhum avanço significativo. Os trabalhadores 
não podem permitir que mais um semestre ocorra 
repleto de ataques, e por isso é preciso lutar. Em 
setembro, isto quer dizer, desenvolver as greves 
de bancários, petroleiros e dos Correios!
Eleitoralmente, temos que chamar a que se vote 

contra o governo e seus candidatos, pois é mentira que será a “volta da direita” que 
trará ataques aos trabalhadores. Estes ataques já existem! Mas, por outro lado, 
também temos que derrotar a tal “direita”, que governa igual ao PT, mas que já foi 
varrida do poder em 2002.
Assim, o conteúdo verdadeiro do que representa os interesses dos trabalhadores 
deve permanecer o mesmo que vimos apontando: lutar para derrotar Lula! As 
eleições não podem nos fazer dispersar forças. É preciso, mais do que nunca, 
responder com greves e lutas ao governo de Frente Popular, lutando onde 
efetivamente Lula pode ser derrotado: nas ruas. 
Por termos a compreensão de que o governo de Frente Popular tem este caráter 
de frear as lutas, e por também avaliarmos que os trabalhadores não acreditam 
mais numa solução mágica para melhorar suas vidas, temos como tarefa agitar a 
bandeira de “Derrotar o Governo Lula” em cada uma de nossas lutas e debates.

Lutar para derrotar Lula e a Frente Popular! 

Ganhe quem ganhar a vida não vai mudar
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Considerando-se que as demais candidaturas não são nem cogitadas pela 
grande massa de trabalhadores, e que as eleições de 2010 terão praticamente duas 
únicas possibilidades de voto, qualquer outra campanha depara-se com a 
dificuldade de explicar porque não votar nem em Dilma nem em Serra, e apresentar 
uma alternativa.

Votar Nulo não é mais difícil ou mais incompreensível para os trabalhadores 
do que votar em qualquer outro candidato “nanico”, como a imprensa burguesa 
trata. É até mais fácil, dado o crescente voto neste sentido no Brasil, e a decepção 
geral com o sistema a que se assiste. No entanto, o voto nulo revolucionário não é o 
voto do ceticismo, ou da desistência.

Para nós, votar nulo é a expressão de que se deve derrotar as saídas 
burguesas de Dilma e Serra, e de que é possível derrotá-los. Na urna, já é certo que 
ou um ou outro irá ganhar, e nada vai mudar. Mas a aplicação dos planos de governo 
que ambos defendem, de pagamento da dívida externa, incentivos fiscais aos 
grandes empresários, etc., não só não está garantida, como pode ser 
completamente derrotada.

Para isso, é preciso lutar! E, nas ruas, é possível impor um programa dos 

Foi somente através das lutas e mobilizações que os trabalhadores e 
a juventude conseguiram historicamente garantir seus direitos. Devemos 
converter cada luta econômica numa luta política. Transformar e combinar a 
defesa do 13º salário, das empresas estatais, e a reivindicação de que se 
dobre o salário mínimo, que diminua a jornada de trabalho, se garanta a 
licença-maternidade de 6 meses, as cotas raciais, o direito ao aborto, etc., 
numa luta geral c o n t r a  o  
capitalismo.

A forte crise e c o n ô m i c a  
m u n d i a l ,  q u e  também chegou ao 
Brasil, provou que o sistema capitalista 
não é eterno e nem in fa l í ve l ,  como  
a f i r m a v a  a  burguesia. E que, 
diante da crise, para salvar os ricos, 
o s  g o v e r n o s  d e p o s i t a r a m  a  
conta nas costas dos trabalhadores.

Mas os trabalhadores não se calaram e reagiram no mundo inteiro 
com greves e mobilizações. E é este o caminho que precisamos mostrar!

Por isso, nesse momento no qual se veem diversos políticos 
prometendo mundos e fundos, como se diz popularmente, cria-se uma 
necessidade ainda maior de impulsionar as lutas, mobilizações, greves e 
organizações de bairro, para não somente lutarmos pelos nossos direitos, 
mas também para impor uma derrota para os governos de Frente Popular e 
ao conjunto do imperialismo.  

Convidamos a todos os trabalhadores e estudantes que estão discutindo 
conosco a se somar na campanha do Voto Nulo. Mas, mais do que isso, convidamos 
a que entrem para o Movimento Revolucionário e nos ajudem a construir um partido 
para as lutas, greves, ocupações e para a revolução da 
classe trabalhadora. 
Nestas eleições, podemos fortalecer uma alternativa que 
está fazendo 3 anos e crescendo, com um programa 
revolucionário na teoria e na pratica, que se dedica a 
avançar as lutas e a consciência dos trabalhadores e da 
juventude para derrotar o capitalismo. 
Nossa política de denúncia do capitalismo e 
fortalecimento das organizações operárias e populares é 
permanente, mas fazemos isso a partir do único local 
onde esta crítica pode sair da contestação e ir para a 
transformação: da intervenção na luta de classes,conhecendo e partindo da 
necessidade mais básica do trabalhador e discutindo que no capitalismo, nada vai 

trabalhadores, que na eleição é impossível. Os partidos de esquerda que 
lançaram seus candidatos não apostam neste caminho. Eles lançam seus 
candidatos como saídas para os problemas dos trabalhadores por dentro do 
próprio sistema capitalista.

A candidatura de Dilma (PT) nada mais é que uma continuidade do governo 
Lula que provou ser inimigo dos trabalhadores. Dilma nunca fez nada pelos 
trabalhadores nem pelas mulheres trabalhadoras, especificamente. Serra, do 
PSDB, é uma continuidade do governo FHC, ainda que com um discurso 
“esquerdista” perto dele
Os dois são tão iguais no conteúdo e até mesmo na forma com que se apresentam, 
que os trabalhadores têm uma tarefa: derrotar ambos, sem escolher o “menos 

ser concedido. 
Em cada greve, campanha salarial, mobilização e protesto de rua, apresentamos 
esse programa, e cada membro de nosso partido é parte fundamental neste 
processo. Nossas portas estão abertas e só com a unidade dos revolucionários é 
possível construirmos outro mundo. Venha construir um partido revolucionário, de 
ação e dos oprimidos, porque ganhe quem ganhar as eleições, a vida não vai 
mudar, e só a revolução muda a vida.

Só a luta muda a vida

    
Pelo socialismo e a revolução. 

     Por que VOTAR NULO ? 
- Derrotar Lula e seus ataques às empresas estatais, serviços 
públicos, aposentados e aos direitos trabalhistas

- Derrotar Dilma e Serra. Ganhe quem ganhar, a vida não vai 
mudar.. 

- As eleições não mudam nada! Só nas ruas, com a luta e a 
organização dos trabalhadores, em cada local de trabalho, 
estudo ou bairro é possível mudar a vida. Todo apoio às greves, 
lutas e protestos! Abaixo o Congresso corrupto!

- Dobrar imediatamente o salário mínimo, rumo ao valor do 
Dieese (acima de  R$ 2.100).

- Pela redução da jornada de trabalho, sem redução de salários, 
para 36h semanais. 

- Estatização sem indenização de todas as grandes empresas e 
do sistema financeiro. 

- Pelo passe livre para estudantes e desempregados. Isenção de 
impostos e taxas públicas como luz e água para desempregados.

- Pelo direito ao aborto seguro, legal, público, gratuito e sem 
burocracia. As mulheres devem ter direito à vida, à saúde e a 
decidir. 

- Licença-maternidade para homens e mulheres de 6 meses 
obrigatórios e pagos pelas empresas.

- Contra o machismo e a violência contra as mulheres. Punição e 
prisão aos agressores.

- Cotas para negros nas universidades e em concursos públicos.

- Homofobia é crime. Prisão e expropriação aos agressores 
homofóbicos e empresas que discriminam e perseguem por 
orientação sexual.

- Todo apoio à luta GLBTT, com o reconhecimento integral de 
seus direitos, tanto ao casamento, benefícios previdenciários, de 
família, à adoção, etc.

- Fora as tropas de ocupação do Haiti. Fora Lula do Haiti! 
Reparação pelo roubo histórico ao país; pela reconstrução sob 
controle dos trabalhadores. 

- Pelo socialismo e a revolução! Em defesa de um governo 
socialista, controlado pelos trabalhadores e apoiado nos 
conselhos e entidades operárias e populares.

Não há capitalismo sem opressão 
As opressões contra as mulheres, negros e homossexuais são utilizadas 

para melhor explorar os trabalhadores e dividir a luta de classe operária. Por 
isso, o fim das opressões só pode ser produto do fim do capitalismo. 

Nós defendemos um programa contra o machismo, nas ruas e nas 
eleições, pela legalização do aborto, licença- maternidade automática e sem 
isenções fiscais por 6 meses, salário igual para trabalho igual e fim da violência à 
mulher.

Também lutamos contra o racismo, por cotas para negros nas 
universidades, empregos públicos e privados. E lutamos contra a homofobia, por 
um movimento GLBTTs combativo e antigovernista. 

Estas são lutas fundamentais que precisam ser unificadas com o resto 
das lutas da classe trabalhadora para derrotar este sistema e construir um novo 
sistema onde não exista a exploração e os preconceitos: uma sociedade 
socialista!

Votar nulo para derrotar Dilma e Serra 

Venha para o Movimento Revolucionário! 
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Movimento Revolucionário se coloca 
na linha de frente das campanhas salariais

Nos Correios, a maioria da Fentect (Federação de sindicatos 
dos Correios, filiada à CUT) acaba de ser responsável por mais uma 
traição histórica contra os trabalhadores dos Correios, o acordo 
bianual. Feito em 2009, ele previa um reajuste de 
apenas 9% válido por dois anos, com o objetivo de 
preservar o PT num ano de eleições. Assim, a 
federação, dirigida pelo PCdoB e PT, tenta impedir 
que haja luta em 2010.

O movimento sindical ligado ao 
governo aplicou essa manobra à base de golpes em 
diversas assembleias dos sindicatos do país, 
chegando ao ponto de marcar reuniões em prédios 
da administração da empresa, conhecidos redutos 
dos defensores das decisões da empresa e do 
governo. Foram reuniões em horário de expediente, 
com o transporte de fura-greves, que impediam a maior parte de a 
categoria participar das assembleias. 

A grande expectativa deste ano, então era o Conrep 
(Conselho de representantes), ocorrido nos dias 20 a 23 de julho, em 
que se poderia reverter a maioria ilegítima construída pela Fentect. 
No Conrep, representantes eleitos pela base 
pa r t i c ipa r iam de  um deba te  onde  o  
encaminhamento final poderiam ser as lutas que a 
categoria deve encampar no próximo período, 
assim como as comissões de negociação. 

Porém, o que deveria servir para 
encaminhar a luta dos trabalhadores serviu 
somente para observar uma  traição ainda maior, 
que os militantes do PT e PCdoB aplicaram 
novamente. O congresso foi impedido de começar 
e os delegados que não eram reconhecidamente 
ligados às correntes governistas foram barrados 
por policiais à paisana, chamados pelos 
governistas. Ao final, os pelegos entraram pelas portas dos fundos 
para simular que fizeram um conselho, e referendar essa traição à 

luta dos trabalhadores.
Diante disso, as delegações dos sindicatos que são 

contrários ao acordo de dois anos, e que foram boicotadas, deveriam 
ter rompido com este conselho fraudado e ter realizado 
um encontro independente, que preparasse a luta. Ao 
invés disso, a maior parte das delegações de oposição, 
dirigida pelo MRL, (Movimento Resistência e Luta - PT), 
que faz parte da esquerda da CUT, e a Conlutas/PSTU 
permitiram que os governistas realizassem sua farsa 
sem nenhum contraponto. 

Por esse vacilo do bloco de oposição, novamente 
a categoria fica sem alternativa, sem que se tenha 
impulsionado uma pauta paralela para disputar o 
conjunto da categoria, garantindo a campanha salarial 
2010 e a luta contra o processo de desmonte da 

empresa e a privatização com o projeto de Correios S/A.
Diante de todos os ataques existentes, em especial a 

privatização com os Correios S/A, o Movimento Revolucionário 
impulsiona a partir do Sintect/RS, do qual faz parte, uma campanha 
nacional para garantir a luta da categoria para em 2010, tensionando 

o bloco composto por 17 sindicatos que são 
contrários ao acordo de 2 anos, e exigindo uma 
campanha para derrotar Lula. 

Para isto, os eixos principais são: R$ 300 
reais lineares incorporados aos salários; reposição 
das perdas salariais acumuladas em 35%; 
contratações imediatas por meio de concurso 
público; e não à privatização contra os Correios S/A. 
Esta campanha, para ir adiante, contudo, precisa ser 
combinada com o enfrentamento aos sindicatos 
governistas, pois só dessa forma será possível 
impor uma negociação firme, que aposte na 
mobilização da categoria e não na venda dos 

direitos dos trabalhadores.

Entre os bancários, a luta da categoria também precisa passar 
por cima dos governistas que estão à frente dos sindicatos. Em cada 
campanha salarial os trabalhadores veem seus interesses serem 
rifados pelos cutistas em negociações salariais que não contemplam 
a verdadeira vontade das bases. E é isso que novamente está prestes 
a se repetir, depois que a Contraf (confederação bancária ligada à 
CUT) decidiu por uma proposta de reajuste de apenas 11%. 

E não é apenas a Articulação/PT, como corrente 
majoritária, que é responsável por esta traição. Correntes como a 
CTB/PCdoB, que defendeu 15% e a DS/PT, que defendeu 20%, na 

prática, fazem a 
m e s m a  c o i s a .  
N e n h u m a  d e l a s  
p a u t a  o  q u e  
r e a l m e n t e  é  
importante, que é a 
re iv ind icação da 
r e p o s i ç ã o  d a s  
perdas  sa la r ia i s  
desde o plano Real, 
que somam 24% 
entre os bancos 
privados, e mais de 
80% no Banco do 

Brasil e 90% na Caixa.
Tendo isso em vista tudo isso, os espaços para 

construção de oposições anti-governo é muito grande. O MNOB, 
movimento nacional de oposição bancária, ligado à Conlutas, nasceu 
para ocupar este espaço, se colocando em contrapartida aos fóruns 
da Confraf, federação de sindicatos ligados a CUT.

Porém, por uma postura hegemonista e aparatista do 

PSTU, a corrente majoritária do MNOB, se vem priorizando alianças 
com setores governistas para tentar ganhar algum sindicato, ao 
invés de recorrer à base.  O resultado é que o MNOB hoje encontra-
se paralisado. 

De todo modo, o MNOB ainda é a única ferramenta 
capaz de representar alguma alternativa, apesar de seus erros, 
porque ainda é formado por ativistas e lutadores, ao contrário da 
Contraf, que se vendeu ao governo, entregando nossas campanhas 
salariais ano após ano.

Por isso, os bancários do Movimento Revolucionário 
defendem que apostemos com tudo na luta deste ano, que, à medida 
que banqueiros e governo Lula se recusam a garantir conquistas, 
deve convergir para a 
greve! Além do reajuste 
s a l a r i a l  d e  2 4 % ;  
defendemos a licença 
maternidade de 6 meses 
a u t o m á t i c a  e  s e m  
isenção de impostos; 
piso salarial baseado no 
sa lá r i o  m ín imo  do  
Dieese, contra a redução 
de salários e ataques 
promovidos na Caixa, 
p e l o  f i m  d a s  
t e r c e i r i z a ç õ e s ,  
reestatização das ações 
privatizadas no Banco do 
Brasil, isonomia entre 
n o v o s  e  a n t i g o s  
funcionários, etc.

Bancários lutam por reajustes contra Lula e os banqueiros 

Correios: a luta contra o desmonte da empresa implementado por Lula
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Obama aprova Reforma Financeira nos EUA
O capitalismo, ao não poder se salvar, tenta disfarçar sua aparência

A cada nova crise, a burguesia assiste seu mundo balançar, suas 
teses irem abaixo e seus lucros desabarem. A atual crise não foi a primeira, 
nem sequer a mais intensa da História capitalista, mas a preocupação é de 
que há quase 80 anos não se via tamanha intensidade, e as crises estão 
cada vez mais próximas umas das outras. Os capitalistas sabem que, de 
crise em crise, seu sistema está seriamente ameaçado.

Diante de cada evento deste tipo, a burguesia precisa inventar 
respostas rápidas, que impeçam que surja uma saída por fora de seu 
Estado. Assim, ela semeia a ilusão de que é possível renovar o capitalismo, 
aprender com os erros, e, para isso, sempre propõe um “novo marco”, 
“novas regras”, etc. Como se o problema do capitalismo fosse os desvios de 

seu caminho virtuoso, e não que o sistema todo esteja podre.
Isso é o que vem acontecendo agora, depois de anos de uma intensa 

crise no mundo inteiro, que atingiu em cheio o coração do capitalismo, com 
meses e anos consecutivos de demissões, de arrocho salarial, ataques a 
direitos trabalhistas e assalto aos cofres públicos, com trilhões de dólares 
sendo transferidos aos grandes proprietários, para evitar suas falências. 

Como sempre, no que depender dos patrões e dos governos, mais 
uma vez serão os trabalhadores a pagar por esta crise. Só que nem todos 
os ataques podem ser chamados de ataques. Como os trabalhadores 
estão na ofensiva internacionalmente, muitos destes golpes contra a 
maioria da população acabam sendo chamados de “reformas”.

As últimas grandes reformas financeiras, que estabeleceram alguns 
parâmetros para a economia em nível mundial, ocorreram após a grande 
crise de 1929, e depois do término da 2ª Guerra Mundial, em 1945. A grosso 

modo ,  es tes  do is  momentos  
impuseram a necessidade de medidas 
de aumento do controle estatal, seja 
c o m  c o n c e s s õ e s  s o c i a i s  e  
investimentos públicos, seja com 
expropriações burguesas e controle 
da produção nas mãos da burocracia 
estatal.
Agora, diante da crise mundial e 
ausência de uma solução concreta, o 
governo Barack Obama aprova uma 
nova reforma do sistema financeiro 

nos EUA, que é uma gota no oceano, mas que aponta no sentido de tentar 
defender os interesses dos grandes banqueiros e empresários. 

Mesmo que tenha a oposição da maioria dos grandes grupos 
econômicos e seja apresentada como uma iniciativa a favor do povo, por 
limitar os abusos financeiros, a reforma de Obama é mais um passo que 
consolida a exploração capitalista.

Essa reforma tenta pincelar algum controle sobre o capitalismo 
financeiro, onde se deu o estopim da crise, e consiste em alguns pontos 
centrais, como: restringir a tomada de risco por parte dos bancos; criação de 
um órgão supervisor de cartões de crédito; mudar a forma como o governo 
lida com empresas que vão à falência. 

Seus pontos e as soluções propostas não vêm no sentido de atacar 
os interesses das grandes multinacionais e impedir que seus executivos 
gastem fortunas enquanto as empresas vão à falência. Também não se 
toca na necessidade de garantir estabilidade no emprego durante a crise; 
distribuição dos lucros entre os funcionários; ou mesmo no fim dos 
subsídios a empresas que seguem drenando rios de dinheiro para uma 
massa falida irrecuperável.

Ao contrário, essa reforma nada mais é do que a continuidade do 
que foi visto ao longo de toda a crise, e que ainda segue atingindo os 
trabalhadores no mundo todo, principalmente na Europa: uma aceleração 
da remessa de recursos públicos às empresas privadas e a adequação 
jurídica disto tudo.
Mas é claro que Obama precisa valorizar sua falsa reforma e discursar que 
“os americanos nunca mais terão de pagar pelos erros de Wall Street” e 
que “estas reformas representam as mais fortes proteções ao consumidor 
da História”. Até parece nosso 
presidente Lula falando, pelo tom 
ufanista, mas a verdade não é nada 
disso.

Em termos práticos, Obama 
apenas propôs que haja um órgão 
de defesa do consumidor e que os 
bancos e financeiras tenham que 
prestar contas mais detalhadas e 
seguidas. A lógica não muda nada!

A grande demonstração política de que o capitalismo é incapaz de 
criar alternativas reais para sanar as suas crises é que, hoje, mesmo que de 
forma parcial e de fachada, o que se discute é uma intervenção maior do 
Estado na economia. E isso é justamente o oposto ao neoliberalismo, que foi 
a grande saída apresentada ao longo da década de 
90, que levou a privatizações generalizadas, e perda 
do controle sobre o sistema financeiro. 

Assim, a receita de hoje é o veneno de 
amanhã. O capitalismo tenta se manter, em meio ao 
caos, dizendo uma coisa ao contrário da outra, 
alternadamente, enquanto segue tudo igual.

Com a crise atual, a grande justificativa para a 
existência do capitalismo desde a queda do muro de 
Berlim foi por água abaixo. Agora, novamente o 
Estado é obrigado a admitir a necessidade de intervir 
na economia, para seguir ajudando aos patrões e às 
multinacionais. Por trás dessa manobra de “estica e 
puxa”, porém, há algo mais profundo: uma grande 
derrota ideológica, pois se reafirma o quanto uma 
economia completamente estatal é necessária, o que abre um precedente 
perigoso à burguesia, fortalecendo a luta por sua expropriação. 

O limite da reforma de Obama, mais do que seus limites específicos, 
como sequer retomar o controle total do Estado burguês sobre a economia, 
e ter uma regulação para valer, é que, mesmo que fosse mil vezes mais 
ousada e ampla, nenhuma reforma poderia realmente salvar o capitalismo.

O Estado, mesmo interventor e regulador, age assim para estar à 
disposição dos grandes grupos capitalistas e de seus prejuízos, tirando-os 
do fundo do poço. A realidade é que o maior limite para qualquer mudança 
do sistema financeiro é a própria natureza de classe do Estado, que, sem do 
burguês, mesmo que interviesse sobre toda a economia ainda estaria a 
serviço da classe dominante e seus interesses.  

Ao mesmo tempo, em meio à sua inutilidade, a reforma, mesmo com 
mudanças irrelevantes do ponto de vista estrutural, já ocasiona 
turbulências entre a burguesia, o que não prova que é uma reforma forte, e 
sim que a burguesia está fragilizada e pequenas mudanças podem destruir 

alguns de seus representantes.
A ABA (Associação dos Banqueiros Americanos) se 

disse "decepcionada" com a reforma, em um 
comunicado que contém, segundo ela, "um tsunami de 
novas regras e restrições para os bancos tradicionais 
que não têm nada a ver com as causas da crise 
financeira". Os banqueiros adoraram os US$ 700 
bilhões para salvá-los da crise que Obama deu, mas 
hoje já estão novamente famintos, e querem ainda mais 
do governo, e nada a menos.

Os americanos e o povo do mundo todo já tiveram um 
belo exemplo do que são as reformas de Obama, vide a 
reforma do sistema de saúde, que em nada de 
significativo mudou a assistência à saúde nos EUA. 
Essa é apenas mais uma tentativa de convencer os 

trabalhadores de que o capitalismo é capaz de se regenerar, produto de um 
governo que só tem a ilusão como sua aliada contra o desespero dos 
trabalhadores. 

Enquanto isso, na outra ponta, a classe trabalhadora vem sentindo o 
preço de cada ação do imperialismo e tem reagido. As greves gerais na 
Grécia mostram o caminho! Só a luta dos trabalhadores é capaz de impor 
uma verdadeira mudança e controle sobre a economia, garantindo que a 
produção esteja a serviço da sociedade como um todo, e não do lucro. 

Nenhum governo é capaz de apresentar essas medidas. Contra as 
crises do capitalismo cada vez mais fortes e abrangentes, é preciso pôr 
abaixo o capitalismo como um todo. E a construção de um novo tipo de 
sociedade pela via revolucionária é a única saída real.
  

Obama tenta regular a economia para que grandes 
empresas ganhem mais e de modo mais seguro

Não é possível reformar o capitalismo,
quanto mais apenas um aspecto isolado


