
Uma Publicação  do Movimento Revolucionário

Edição número 34 - Ano 3 - A serviço dos Trabalhadores e da Revolução Socialista 

R$2,00

Página 7Página 6Página 3

Defender as estatais
brasileiras é defender 
os trabalhadores
do país e o
patrimônio
nacional.
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TIRIRICA E 2º TURNO:
O QUE SIGNIFICA 
O RESULTADO DE
3 DE OUTUBRO

GREVE DOS BANCÁRIOS:
UM EXEMPLO DE LUTA 
E FORÇA DOS 
TRABALHADORES

PSOL EM CRISE:
FRACASSO NAS URNAS 
E ADESISMO AO PT 
QUESTIONAM O
SENTIDO DE EXISTIR
UM PARTIDO ASSIM

Nem PT, nem PSDB defendem as estatais!
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A tentativa dos governos europeus de acabar com direitos trabalhistas, 
punir aposentados e reduzir salários vem sendo respondida com manifestações 
de multidões por todo o continente. 

O proletariado europeu dá mais uma demonstração de sua força, agora 
na Espanha, com uma greve geral que teve adesão maciça da população no dia 
29 de setembro. Mais de 10 milhões de pessoas cruzaram os braços a partir das 
zero hora do dia marcado, afetando todos os setores da economia espanhola.

Além do alto número de pessoas aderindo, a radicalização da luta foi uma 
de suas marcas. Em vários setores, em diversas empresas, os trabalhadores 
organizaram piquetes onde houve enfrentamento com os trabalhadores 
contrários à paralisação, e principalmente com a polícia, resultando em dezenas 
de feridos e mais de 50 pessoas detidas.

O governo de Zapatero menosprezou totalmente as manifestações 
tentando divulgar uma baixa adesão dos trabalhadores, e alegando que nenhum 
serviço essencial foi atingido. Porém, a realidade foi outra. A sétima greve geral do 
período democrático burguês da Espanha, a primeira desde governo “socialista” 
de Zapatero, teve a adesão esperada. 

Desemprego e arrocho. A saída da burguesia: mais ataques

As reformas previdenciárias e trabalhistas estão sendo aplicadas para 
garantir que a lucratividade da burguesia continue nos mesmos patamares, mas 
para isso devem atacar a classe trabalhadora de seus países.

A Espanha é um dos países que foi mais severamente atacado pela crise 
econômica. O desemprego ronda os 20%, o que 
significa que a cada 5 trabalhadores espanhóis 1 está 
desempregado. Entre os jovens, este percentual é 
praticamente o dobro.

Diante disso, o governo do Partido Socialista, 
que na verdade governa para a direita e os grandes 
banqueiros e empresários, arrocha ainda mais os 
salários e diminui os gastos públicos com saúde, 
educação e segurança; tudo para salvar quem é sua 
prioridade: os bancos como o Santander e as 
multinacionais do país (Telefónica, etc.).

Este é um aspecto importante a discutir. Grande 
parte dos países onde os trabalhadores saem às ruas 
para lutar contra os chamados planos de austeridade 
promovidos pela burguesia, tem como primeiro-
ministros governos de partidos “socialistas”. Ou seja, os 
partidos que chegaram ao poder nas últimas eleições não foram os partidos 
tradicionalmente aliados da burguesia, mas sim partidos que faziam um discurso 
de oposição aos antigos governos e que, em principio, iriam conceder mais 

direitos aos trabalhadores.  
E hoje estes sãos os governos responsáveis por promover os piores ataques 
das últimas décadas aos trabalhadores. 

Zapatero, ex-secretário geral do PSOE, Partido 
Socialista Operário Espanhol, ganhou as últimas 
eleições, em 2004, disputando contra Mariano Rajoy do 
PP, Partido Popular, alinhado diretamente com a 
burguesia tradicional e “herdeiro” do franquismo. 

Mas, como se percebe, de “socialista” só resta o nome, 
porque assim como todos outros governos, governa para 
a burguesia.

Os grandes empresários e banqueiros, porém, terão 
uma grande dificuldade em manter contida toda a 
insatisfação somente por dentro das eleições, já que a 
perspectiva de algum político ser identificado com a 
mudança é cada vez mais remota.

Os benefícios aos trabalhadores são cada vez mais 
difíceis de acontecer, em função da falta de recursos 
disponíveis à burguesia, e aqueles que antes defendiam 

os trabalhadores hoje são agentes dos patrões, nacionais e internacionais. 
Porém, os trabalhadores europeus cada vez mais têm claro que a mudança 
não se dará pelas eleições, e sim por meio das greves, manifestações e 
principalmente pelas organizações dos trabalhadores.

Diversos setores da economia, principalmente setores primordiais da 
indústria, tiveram adesão dos trabalhadores. Indústria automobilística, 
construção civil, limpeza urbana, professores; todos tiveram seus serviços 
afetados drasticamente. Até mesmo emissoras de televisão tiverem de 
suspender o sinal, ou no mínimo readequar a grade de programação. Os 
jornais impressos do dia 29 também não chegaram às bancas.

A greve chamada pelas CCOO, UGT, CGT e diversas outras entidades 
sindicais lutava contra os chamados planos de austeridade do governo 
“socialista” de Zapatero, que muda as leis trabalhistas tornando mais fácil e 
barato demitir os trabalhadores; aumenta a idade mínima de aposentadoria; e 
arrocha os salários, principalmente os dos servidores públicos. 

Medidas similares às que estão sendo promovidas pelos governos de 
plantão dos outros países europeus, seguindo a cartilha do FMI e Banco 
Mundial, com medidas para sair da crise sem tocar nos lucros da burguesia. E 
que são uma clara demonstração que o capitalismo e seus governos estão num 
beco sem saída, onde a taxa de lucro das grandes empresas só pode ser 
mantida com um ataque brutal aos trabalhadores.

Os trabalhadores espanhóis, assim como os do restante da Europa, 
devem lutar para tomar conta de seus sindicatos e organizações, e torná-los 
independentes dos governos e dos Estados, pois só assim será possível 
organizar a resistência contra os planos dos governos, tirando a burocracia 
traidora e oportunista. 

Além disso, a luta deve avançar e deixar de ser 
somente por questões econômicas, e passar a ser 
por pautas políticas, que questionem o poder como 
um todo.

Os governos europeus, assim como o do Brasil e 
de qualquer outro país, são inimigos dos 
trabalhadores, e nenhum projeto que venha a ser 
aplicado por eles serve para aumentar os benefícios 
da maioria da população. Pelo contrário, ou suas 

ações são ataques abertos, ou, na melhor das hipóteses, aparentes concessões 
para que a burguesia siga governando, simulando algo concedido, para preparar 
outro ataque. A burguesia dá com uma mão e tira com a outra...

O fim do “Estado do bem-estar social” impediu qualquer possibilidade de 
um capitalismo mais humanitário, como costuma propor a falsa esquerda social-
democrata. 

Mais do que nunca, a única alternativa para os trabalhadores é acabar 
com o modo de produção capitalista e lutar pelo socialismo. E isto só pode vir com 
a mobilização revolucionária da classe operária e dos demais explorados.

Neste sentido, os trabalhadores da Europa e de todo o mundo têm 
demonstrado sua força, não aceitando estas medidas, mesmo quando elas vêm 
de governos “socialistas” e que se dizem defensores dos trabalhadores, e contam 
com a colaboração dos sindicatos vendidos.

Está na ordem do dia organizar uma luta internacional dos trabalhadores 
para derrotar os governos capitalistas de cada país, e os sindicalistas vendidos, 
que mesmo estando à frente dos sindicatos dos trabalhadores, trabalham para os 
governos e o imperialismo. 

O FMI e Banco Mundial, junto dos governos que aplicam suas leis, devem 
ser alvos de cada grito dos trabalhadores. A Espanha já está dando o seu, e seus 
ecos ressoam no mundo inteiro.

Trabalhadores espanhóis e europeus devem seguir derrotando o governo e seus aliados.

Cresce a luta na Europa. 
10 milhões de trabalhadores cruzam os braços na Espanha.

Apoio internacional
A data da greve geral da Espanha coincide com a Jornada de Luta Européia, 
data firmada para lutar contra os planos de austeridade aplicada pelos governos 
de cada país. Além das manifestações contra o plano de cortes e em 
solidariedade aos trabalhadores espanhóis, a Confederação Européia de 
Sindicatos organizou um ato em Bruxelas, cidade capital da União Européia, 
onde 100 mil trabalhadores se concentraram e denunciaram os planos 
adotados.
Nós do Movimento Revolucionário, em conjunto com outras organizações, nos 
somamos a essa jornada de luta e promovemos um ato em Porto Alegre que saiu 
em caminhada pelo centro da cidade até a frente do banco espanhol Santander, 
aproveitando a data que coincidia com o primeiro dia da greve de bancários. 
A manifestação pôde alertar para o que ocorria na Espanha, e sobre a reação de 
seus trabalhadores, assim como serviu para relacionar estes ataques contra os 
direitos na Europa, aos ataques aplicados por Lula no Brasil, onde também se 
preparam privatizações de estatais e uma nova reforma da Previdência, 
prejudicando ainda mais os aposentados e os que vierem a se aposentar. 
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Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, Ed. Tocandiras sala 41
Bairro Centro 

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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Tiririca e 2º turno: o que significa o resultado de 03 de outubro?
As eleições burguesas acabaram revelando algumas 

surpresas, cuja maior, sem dúvida, está relacionada à presidência do 
Brasil. Enquanto todas as pesquisas apontavam a vitória da petista 
Dilma Rousseff já no primeiro turno, a realidade conduziu o processo 
a um segundo turno, entre ela e o tucano José Serra.

“Pela primeira vez na história desse país”, 
vimos o atual presidente ir ao horário eleitoral e 
engajar-se pessoalmente na eleição de sua 
sucessora. Para cada ataque a Dilma, vinha o próprio 
Lula responder e rebater. E defendia a candidata, que 
não passava de um quadro técnico e interno do 
partido, mas que foi o que sobrou, diante do 
desmanche do “quarteto fantástico”: Zé Dirceu, 
Palloci, Genoíno e Gushiken. 

A aprovação de 80% de Lula mostrou-se bem 
mais frágil do que a maioria supunha. 51% da 
população, que foi às urnas obrigada, votou contra 
Lula. 

uma das primeiras questões levantadas para 
explicar a suposta “transferência de votos na última 
hora” seria a “onda verde”: marina silva (pv) teria 
abocanhado votos de dilma, quebrando a polarização 
e concretizando o segundo turno. 

Cabe aqui avaliar como a candidatura de 
Marina, que fazia fraquíssima oposição ao governo 
Lula e até a FHC, conseguiu criar, sim, uma nova 
alternativa de votos. Ela, cuja postura chegava a ser reacionária 
diante de questões como aborto e casamento gay, diante da sua 
“especialidade” -o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável- 
era extremamente evasiva, sem propostas concretas e um plano 

objetivo. Entretanto, sua votação acabou provando que os altíssimos 
índices de aprovação de Lula não foram suficientes para elegerem a 
sua candidata “de primeira”. 

Na verdade, a população votou de forma 
fragmentada. Mas tanto os votos em Serra como 
em Marina foram votos “contra Dilma”, o que quer 
dizer, contra o governo. As pesquisas que 
demostram a aproximação de Serra, se não 
est iverem novamente erradas, também 
expressam que o voto que não foi de Dilma, 
realmente, é majoritariamente um voto “anti-
Dilma”. E foi um voto essencialmente pela 
“esquerda”, já que Marina é vista assim pela 
maioria, e até mesmo Serra escondeu seu 
programa de d i re i ta,  e ganhou votos 
concentrando-se em “reestatizar as estatais como 
os Correios” e “aumentar o salário mínimo para R$ 
600”. Não sobrou espaço para defender as 
privatizações, ou qualquer outra questão 
neoliberal.

Isso prova que, dos que votaram, há um grande 
descontentamento, ao mesmo tempo em que as 
pessoas seguem pela esquerda. 

A postura da “esquerda”, por sua vez, colaborou 
para esse quadro de polarização entre 

candidaturas da burguesia. PSTU, PSOL, PCO e PCB: nenhuma das 
quatro legendas foi capaz de apresentar uma candidatura 
revolucionária, que dialogasse diretamente com os trabalhadores 
denunciando todas as mazelas trazidas -ou mantidas- pelo governo 
de Frente Popular. Diante disso, que alternativa os trabalhadores 
enxergaram? Marina, Serra e Dilma. Apenas ilusões

Se para presidente 
não era possível, para 
Deputado Federal e 
Es tadua l  chove ram 
candidatos ridículos que 
s e  e l e g e r a m  c o m  
votações astronômicas. 
E m  S ã o  P a u l o ,  a  
sensação foi Tiririca! O 
palhaço que debochava 
e x p l i c i t a m e n t e  d a s  
eleições foi o m ais 
votado no Brasil inteiro, 

com mais de 1,3 milhão de votos.
No RS, RJ e MG, o sucesso coube a ex-jogadores de futebol 

(Danrlei, Romário e Marques, respectivamente) que, com todo o 
respeito que mereçam enquanto ex-atletas, não possuem qualquer 
história na política que justifique sua eleição! Mas a obtiveram, e por 
quê? 

Porque os organismos da política burguesa são tão 
inacessíveis aos trabalhadores e tamanha é a palhaçada que, entre 
um ladrão que não faz nada e um palhaço, prefere-se o palhaço!

Com a ampla coalizão e enorme financiamento privado 
envolvendo a frente governista, em caso de vitória de Dilma, haverá 
u m a  s ó l i d a  
m a i o r i a  
parlamentar, que 
ga ran t i rá  uma 
m a r g e m  
confortável e com 
menos oposição 
aos planos do 
g o v e r n o  n o s  
próximos 4 anos. 
Porém, o  regime 
n ã o  s a i  
fortalecido. Sai 

mais desacreditado e desmoralizado, diante de um sentimento contra 
o regime democrático-burguês, de que “eles são todos iguais”. 

De toda forma, é inegável a derrota política já sofrida pelo 
governo, provada pela concretização do segundo turno. No 
Congresso, o crescimento da bancada do PT e de sua base aliada 
não pode ser ignorado, assim como a diminuição da direita tradicional 
(Democratas), mas isso não quer dizer que o PT tem muita 
aprovação, e sim que as montanhas de recursos aplicados surtiram 
efeito, numa eleição ganha pelo poder econômico.

A candidatura que mais atraiu simpatizantes e investidores da 
burguesia foi a de Dilma -assim como foi a de Lula em 2006-. Isso 
p o r q u e  o s  
banqueiros e 
megaempresá
r i o s  n u n c a  
lucraram tanto 
como durante 
o  g o v e r n o  
L u l a ,  
contr ibuindo 
para isso as 
entidades que 
t r a v a m  a  
c l a s s e  
trabalhadora 
c o n t r a  s u a  
situação de 
miséria e exploração (como a CUT, que se transformou em braço 
concreto do governo no movimento nos últimos oito anos).

No fim das contas, podemos dizer que esta foi uma eleição em 
que o voto de protesto ou de revolta foram muito grandes, do mesmo 
modo que o voto despolitizado em figuras carismáticas, ou 
simplesmente o voto pago, também cresceram. Sintomas de que o 
atual sistema representa cada vez menos os trabalhadores, que 
ainda precisam de uma alternativa para seguir.

A eleição da palhaçada! 
Novamente, uma eleição fria e desmoralizada. 
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Páginas Centrais

Com as eleições presidenciais indo ao 2o turno, um tema ganhou destaque 
entre as discussões de Serra e Dilma: as privatizações e o papel do Estado 
brasileiro sobre as empresas que ainda permanecem estatais no Brasil. 

Nos últimos debates eleitorais, Dilma acusa o ex-presidente FHC, e Serra, 
por tabela, de serem uma ameaça às estatais, por sua política privatizadora; ao 
mesmo tempo em que Serra denuncia Lula, e Dilma, por também terem privatizado 
inúmeras empresas e manterem a mesma lógica do PSDB. E ambas as acusações 
são a mais pura verdade.

Ganhe quem ganhar as eleições, as estatais estão ameaçadas. A partir de 
1o de novembro de 2010, o Brasil terá um novo presidente eleito, e as promessas de 

campanha darão lugar à obrigação que tanto PT como PSDB tem com o sistema 
financeiro, de fazer o que chamam de “reformas”. 

Entre estas reformas, exigidas pelas multinacionais, banqueiros e grandes 
empresários, financiadores das campanhas de Dilma e Serra, estão o aumento da 
idade mínima para a aposentadoria, o arrocho sobre o funcionalismo público e a 
privatização das empresas estatais.

Hoje, Lula não perde tempo e este processo já está em curso atualmente, 
com o novo marco regulatório do petróleo e a capitalização da Petrobrás, que 
entregam também o pré-sal e seus bilhões de barris às multinacionais; a tentativa 
de vender os Correios; o aumento da venda no Banco do Brasil (BB); e a 
terceirização desenfreada na Caixa Econômica Federal (CEF).

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

A Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), ou simplesmente Correios, 
passou de empresa em que mais a população confiava para um sinônimo de 
escândalos nos últimos anos. 

Depois de ser envolvida num mega-esquema de corrupção no governo 
Lula, que loteou cargos ao PTB de Roberto Jéferson, no início do mensalão, os 
últimos anos são de casos recorrentes de empresas-fantasma, laranjas, 
superfaturamento e licitações arranjadas.

O último escândalo de corrupção envolveu 
diretores e a própria Ministra Chefe da Casa Civil, 
Erenice Guerra, ocupante do que a própria 
campanha do PT chama de “o cargo mais importante 
do país abaixo do presidente”. Seu filho, Israel 
Guerra negociava contratos dos Correios com a 
empresa MTA (Máster Top Airlines), entre outras, 
sem licitação, em troca de propina. Nestes 
esquemas, pode ter havido falcatruas de até 8 
milhões de reais.

Mas a corrupção é apenas a parte mais 
visível do desmonte dos Correios. Junto do roubo, o 
governo Lula, com a colaboração do PMDB, a quem 
entregou a empresa, deram reajuste zero para os 
trabalhadores em 2010, e simplesmente se negaram 
a fazer o concurso que há um ano deveria chamar 
milhares de novos trabalhadores.

O resultado é que um carteiro ganha menos 
de R$ 900 por mês, o que mal sustenta a si próprio, e 
o impede de garantir a sobrevivência de sua família. 
O trabalho exigido para este salário miserável, porém, é cada vez mais esgotante. 
No sol escaldante ou na chuva, sendo vítimas de assaltos cada vez mais 
freqüentes, além de cachorros e acidentes, os trabalhadores estão adoecendo 
mais, tendo depressão e lesões que os limitam e cobram ainda mais gastos.

A falta do concurso leva a que se trabalhe em dobro, recebendo apenas por 
um, além de atrasar encomendas e deteriorar a prestação de serviços como um 
todo.

O objetivo por trás disso tudo é claro: cortar custos com o salário e a saúde 
dos funcionários; e piorar a imagem dos Correios para justificar sua privatização no 
novo mandato.

 Lula já anunciou que quer transformar os Correios em “Correios S/A”, o que 
quer dizer vender a empresa! O que hoje é estatal e tem compromisso social, com a 

carta social custando apenas 1 centavo, e outras modalidades ainda relativamente 
baratas de entrega, serão extintas e a lógica do lucro é que vai pautar tudo. 
Acionistas privados, nacionais ou estrangeiros, irão determinar os rumos da 
empresa, e os trabalhadores e a população é que vão pagar o pato.

Como parte deste plano, o governo já aplica um PCCS (Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários) que acaba com os cargos específicos dentro da empresa. Não 
existe mais carteiro ou atendente comercial (trabalhadores de agência postal); 

todos passam a ser “agentes de correios”, ou seja, os 
trabalhadores poderão ser remanejados para onde o 
chefe melhor entender, e uma pessoas apta a selar 
cartas e preparar remessas de encomendas poderá 
ser atirada nas ruas como carteiro, da noite para o dia. 
É o chamado cargo amplo.

O PCCS poderá ser mudado a qualquer momento, 
sem prévia discussão com os trabalhadores e permite 
a contratação de mão-de-obra terceirizada, sem prazo 
definido para acabar.

O governo Lula e Davi José de Matos, o novo 
presidente dos Correios, podem contratar 10 mil 
MOTs, mão-de-obra temporária, que podem se tornar 
permanentes. Esses MOTs são trabalhadores com 
salários arrochados, sem receber quase direito algum 
e ainda por cima podem ser demitidos a qualquer 
momento. 

O objetivo final é privatizar os Correios! A 
transformação dos Correios, de uma empresa pública, 
em Correios S/A (sociedade anônima), entregará para 

estrangeiros e grandes empresários do Brasil a empresa que hoje é de todos os 
brasileiros. 

Precisamos acabar com o plano de desmonte e futura privatização dos 
Correios, exigir a aplicação do monopólio postal em caráter integral e que a 
empresa cumpra o papel social de garantir os serviços à população de forma barata, 
simples e com qualidade. Para isto, é preciso o reajuste imediato de 35% dos 
salários dos trabalhadores, que corresponde às perdas do poder aquisitivo nos 
últimos anos, rumo ao piso do Dieese, de R$ 2100, além da necessidade de que 
seja realizado o concurso e chamados dezenas de milhares de trabalhadores neste 
momento, suprindo a falta de pessoal e acabando com a terceirização.

Com a privatização generalizada de bancos estaduais desde a década de 
90 até agora, por FHC e por Lula, restaram apenas 3 bancos estaduais ou regionais, 
cujo maior deles, o Banrisul, ainda sim é um banco pequeno perto dos demais e já 
tem mais da metade de suas ações nas mãos da iniciativa privada. O desmonte dos 
bancos estaduais, vendidos a Bradesco, Itaú, Santander a ao próprio BB, reduziu a 

quantidade de agências para uso dos clientes, 
demitiu funcionários e aumentou a exploração 
bancária, com a formação de um cartel de 
poucos bancos, que hoje controlam todo o 
sistema financeiro.

Dos bancos federais, o banco do Brasil já é 
parcialmente privado, com FHC abrindo o que 
Lula recentemente acelerou: a venda de 
patr imônio públ ico a especuladores 
internacionais. A Caixa Econômica Federal 
(CEF) é o único banco ainda 100% público no 

Brasil. Mas isto também está ameaçado e já é uma “meia-verdade” nos dias de hoje.
Controlando 76% do mercado brasileiro de crédito imobiliário, o que mais 

cresce no Brasil, a Caixa aprofunda sua privatização interna, que consiste na 

política do governo Lula de manter o banco com 100% de ações estatais, mas 
garantir “parcerias” e convênios com todo tipo de empresa privada, que lucram 
fortunas usando a estrutura 
pública, de agências, funcionários 
e programas.

A Caixa, sob ordens do 
governo, agora quer que o 
comprador de imóvel saia com o 
empréstimo aprovado dentro das 
próprias imobiliárias e das 
construtoras, exatamente como 
acontece no mercado de veículos, 
em que o comprador sai da 
concessionária com carro novo, 
f i n a n c i a m e n t o  e  s e g u r o  
aprovados. A diferença é que, 
neste caso, o “carro” pode 
envolver verbas do FGTS, juros subsidiados e às vezes até mesmo recursos 
públicos a fundo perdido.

Correios: corrupção, privatização, excesso 
de trabalho e reajuste zero!

Lutar contra a privatização “branca” na Caixa 
e reestatizar 100% do Banco do Brasil.

Defender as estatais brasileiras é defender 
os trabalhadores do país e o patrimônio nacional.
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A Caixa pode deixar de financiar imóveis com juros baixos e lançar 
conjuntos residenciais de baixa renda, para parcialmente ser substituída por 
imobiliárias mafiosas e exploradoras. O governo estará entregando um “filé” de mão 
beijada, lesando o orçamento das famílias brasileiras e os cofres de seu único 
banco estatal 100% público.

Este processo começou com os correspondentes 
lotéricos e negociais, que já recebem o pagamento de 
contas e boletos; realizam depósitos e saques; abrem 
contas correntes e poupanças; e podem até fazer 
empréstimos. Agora, os correspondentes imobiliários 
financiarão casas. No fim das contas, estas operações são 
finalizadas ou conferidas por funcionários da Caixa, assim 
como os processos são terminados em agências cujo 
aluguel é pago pelo banco, utilizando programas e 
sistemas de computador também de propriedade estatal. 
Os empresários só entram com o lucro!

Este modelo ocorre com dois propósitos. Um deles 
é preparar a CEF para se tornar mais parecida com os 
demais bancos privados, e deixar à mão a possível futura 
unificação com o BB, ou a sua transformação em S/A. O 
outro objetivo é nivelar por baixo as conquistas dos funcionários, que já acumulam 
perdas salariais de 90% desde o plano real, em 1994, e que, ameaçados pela 
terceirização, deverão ter menos poder de negociação e força, em suas greves e 
lutas.

Este modelo é claramente privatista e atende à concepção do governo Lula, 
de manter uma fachada de público, mas um interior oco, substituído pela entrega do 
controle, lucros e condições privadas de trabalho e operações. 

A Petrobrás acaba de sofrer uma de suas piores agressões da história. A 
maior empresa brasileira e da América Latina, e uma das 5  maiores petroleiras do 
mundo, teve bilhões de seu patrimônio tomados pelos especuladores e 
empresários, nacionais e estrangeiros. Num processo ainda mais descarado que o 
do BB, e que ainda está apenas no horizonte dos Correios e da CEF, a Petrobrás é 
cada vez menos pública e brasileira.

Do total de seus ativos, calculados em 
mais de R$ 380 bilhões após sua 
capitalização, mais da metade das ações  
está nas mãos dos empresários. E isso 
não é tudo. Além de que a maior empresa 
“estatal” brasileira, na sua maioria, já não é 
mais estatal, o próprio valor da empresa 
está despencando! Mesmo após a 
capitalização, que deveria tranqüilizar o 
mercado, as ações da estatal caíram 
quase R$ 20 bilhões em apenas quatro 
dias de outubro, baixando de R$ 380,825 
bilhões para R$ 361,484 bilhões.

Desde a crise econômica mundial, as ações acumulam as maiores quedas 
no mercado brasileiro, e podem chegar a 40% segundo os especialistas.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, reagiu ao que chama de 
“especulação” com as ações da Petrobras: “Acho um absurdo este tipo de 
especulação. É normal que as ações subam, caiam. É um comportamento 
perfeitamente normal de mercado.”

A explicação esdrúxula de Mantega parece a de um técnico de futebol, 
que, na zona do rebaixamento, depois de 10 derrotas, alega que “um dia o time 
volta a vencer”.

O fato é que a Petrobrás viveu dias de glória, com suas ações 
multiplicando de valor, quando havia dinheiro de sobra no mundo inteiro, 
artificialmente disponíveis em função de créditos exagerados e fictícios. Com o 
estouro da “bolha de crédito”, bancos faliram, o arrocho mundial levou os países 
à recessão, e um pouco de “realidade” foi acrescentado aos balanços das 
empresas. O resultado para a Petrobrás é que ela viu seu valor despencar, e 
isso não deve se recuperar.

O efeito prático é que mesmo arrecadando bilhões do próprio governo (que 
entregou 5 bilhões de barris que ainda nem foram extraídos, e que deveriam 

Neste 2º turno os trabalhadores vão assistir a um debate ferrenho entre os 
dois candidatos sendo que um dos temas mais 
decorrentes será a privatização. Este já foi o principal 
tema nas eleições de 2006 quando Alckmin e Lula se 
acusavam mutuamente dizendo que um era mais 
privatizante que o outro. E agora vamos assistir a 
repetição de tudo isso entre Dilma e Serra. Mas qual 
dos dois defende as estatais.

A resposta é bem simples: nenhum! Serra nos 
recentes debates disse uma verdade, que quando o 
PT chegou ao poder alguns de seus ministros elogiou 
as políticas econômicas adotadas no governo de 
FHC. O que é a mais pura verdade. Isso só demonstra 
que o governo do PT é exatamente igual ao de FHC, 
mudando a forma, mas a estrutura permanecendo. 

O PT por sua vez acusa o PSDB de ter 

Por sua vez, o Banco do Brasil segue sendo vendido, pouco a pouco. No 
governo Fernando Henrique, começou a privatização, que Lula está continuando 
nos dias de hoje. Somente neste ano, o governo entregou mais milhares de ações 
aos grupos privados, que já controlam mais de 25% do banco, ou seja R$ 152,7 

bilhões, que deveriam ser da população, de um banco cujo 
patrimônio total de ativos (bens) calculado em ranking 
divulgado em outubro deste ano é de R$ 610,9 bilhões. 

O Banco do Brasil é hoje o que a Caixa será amanhã, e 
representa um banco que voltou as costas à população. Há 
agências em que só os ricos podem entrar, as chamadas 
agências “estilo”, além de que os juros altos e o atendimento 
discriminatório excluem os mais pobres. O BB não deixa 
nada a desejar ao Bradesco e Itaú, e seus enormes lucros 
são reflexos da superexploração dos funcionários e da 
extorsão contra os clientes.

Os trabalhadores não podem ser indiferentes aos rumos de 
seus bancos públicos. São os bancos que recebem o 
depósito dos salários, financiam imóveis e crédito em geral, 
e poderiam ser usados não para roubar nas tarifas, seguros 
e juros abusivos, e sim para desenvolver o país e estar a 

serviço dos trabalhadores.
É preciso recompor as perdas salariais, garantir isonomia de direitos e de 

benefícios aos trabalhadores, reduzir os juros e extinguir tarifas, além de unificar o 
sistema financeiro sob um sistema 100% estatal, controlado pelos trabalhadores.
Defendemos o fim das terceirizações na Caixa, a estatização integral do Banco do 
Brasil e a estatização de todos os bancos privados, sem indenização, pois eles já 
lucraram centenas de vezes o valor de seu patrimônio explorando a população.

sustentar a educação e a saúde brasileiras) e de trabalhadores iludidos com a 
miragem de lucros incríveis do passado, que não se repetirão mais, a Petrobrás 
está mais fraca.

Junto de seu enxugamento, e do controle privado cada vez maior sobre sua 
riqueza, a Petrobrás tem abusado da exploração de seus funcionários. 
A insegurança, por exemplo, se generalizou, e 48 de suas plataformas operam com 
documentação vencida no Brasil, de acordo com a última listagem de declarações 
de conformidade feita pela própria Marinha. 
Num universo de 199 plataformas com 
a u t o r i z a ç ã o ,  a p e n a s  7 3  p o s s u e m  
documentação permanente e 126, provisória. 

Foram registradas, somente neste 
ano, 22 denúncias de acidentes relevantes 
envolvendo plataformas apenas na Bacia de 
Campos, região que concentra 85% da 
produção nacional de petróleo. Em dez 
dessas ocorrências houve vítimas! No total, há 
inúmeros relatos de pernas amputadas, 
braços arrancados e 283 mortes por acidentes de trabalho desde 1995, sendo que 
228 ocorreram com terceirizados. 

Enquanto há cerca de 100 mil trabalhadores concursados da Petrobrás, há 
pelo menos outros 300 mil terceirizados, ganhando muito pouco, sendo 
pressionados e trabalhando de forma esgotante. No final das contas, sequer este 
lucro é revertido em benefício social, e vai parar nas mãos e bolsos de gente como o 
empresário Eike Batista, que teria abocanhado mais de R$ 1,5 bilhão de novas 
ações da Petrobrás, apenas com a capitalização, que nada mais foi do que um 
aumento da privatização da Petrobrás.

Os trabalhadores devem repudiar a entrega de nossa maior riqueza atual, a 
Petrobrás e suas imensas reservas de gás e petróleo. Para isso, é necessário 
reestatizar 100% da empresa, estatizar as multinacionais do setor, sem indenização 
e garantir que sejam os trabalhadores, todos concursados, a gerir a empresa, 
revertendo seus lucros para investimentos na qualidade de vida da maioria do povo 
brasileiro.

Para isto, como para as demais conquistas desejadas pelos trabalhadores, 
é preciso derrotar Lula e o capitalismo, responsáveis por jogar sobre os 
trabalhadores o preço de sua crise. 

vendido tudo o que podiam nos anos 90. E mais uma vez falam a verdade, assim 
como é a mais absoluta verdade que Lula não mexeu uma 
palha se quer para restatizar o que foi vendido para os 
estrangeiros como é o caso da Vale do Rio Doce e a CSN 
(Conpanhia Siderúrgica Nacional), ambas vendidas por 
leilões fraudulentos. 
PT e PSDB se acusam muito, dizem que são diferentes, 

que tem programas distintos. Mas a verdade é que ambos 
são faces diferentes de uma mesma moeda, já que no fim 
governam para os ricos e atacam os trabalhadores. 
Por isso tanto os trabalhadores que trabalham nas estatais 

citadas, assim como o restante dos trabalhadores não têm 
candidato no 2º turno, por que ganhe quem ganhar as 
privatizações vão continuar. Assim o Movimento 
Revolucionário chama todos os trabalhadores a votar nulo 
no 2º turno para repudiar os dois candidatos da burguesia.

O Petróleo tem que ser nosso. 
Estatização total da Petrobrás e fim da entrega do pré-sal.

Dilma ou Serra, qual dos candidatos defende as estatais?
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Greve dos bancários: 
um exemplo de luta e da força dos trabalhadores.

A greve dos bancários 
iniciou no dia 29 de setembro, 
colocando em movimento 
q u a s e  m e i o  m i l h ã o  d e  
trabalhadores em todo o Brasil, 
que cruzaram seus braços em 
um setor que obteve os 
maiores lucros de todo a 
economia brasileira. 

Enfrentando banqueiros 
e o governo Lula, patrão na 

Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil (BB); a imprensa, que 
só atacou a greve; e os próprios sindicalistas vendidos; a base dos 
bancários fez uma greve histórica, por sua força e indignação. Nos 
dias 13 e 14 de outubro, a greve chegou ao fim. Mas as suas lições, 
algumas conquistas e a luta do trabalhador vão ter continuidade. 

O acordo fechado, do ponto de vista econômico, é indecente. 
Há um acumulo de perdas do poder aquisitivo, desde o Plano Real, 
em torno de 23,5% nos bancos privados, 80% no BB e 90% na Caixa. 
Somente os maiores bancos do país lucraram mais de R$ 30 bilhões 
até agora, resultado da exploração dos clientes, com juros altos e 
tarifas abusivas; e do arrocho dos funcionários, pressionados por 
metas inatingíveis e sobrecarga de trabalho. Em troca, após muita 
luta, recebemos um reajuste de apenas 7,5%.

Enquanto outras categorias como metalúrgicos e petroleiros 
receberam índices entre 9% e 11%, os bancários ficaram no fim da fila 

outra vez. Mesmo após o reajuste, o salário de ingresso na maioria 
dos bancos será de R$ 1250, um valor incompatível com a 
sobrevivênccia digna, já que o salário mínimo calculado pelo Dieese 
para manter um trabalhador deveria ser de R$ 2100. Ainda seria 
necessários reajustar o salário do bancário em cerca de 70% para 
alcançar este valor.

Num trabalho estressante, sob risco de assaltos e que produz 
tanto lucro, é uma provocação e falta de respeito pagar tão baixo.

Outras reivindicações, como a isonomia (mesmo direitos para 
todos, antigos e novos funcionários) também não saíram do papel. A 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) também vai baixar neste 
ano, numa conta absurda, em que os lucros cresceram em média 
quase 50% de 2009 para 2010, mas quem os gerou vai receber 
menos.

A greve, portanto, mesmo que saia com um reajuste 
formalmente acima da inflação, e com um índice melhor que o do ano 
passado, teve uma relativa derrota econômica. Mas não foi por culpa 
dos bancários. 

Ao mesmo tempo em que a cúpula sindical negociava um 
acordo de cavalheiros com o governo Lula e os banqueiros privados, 
a base fazia assembleias massivas, piquetes em milhares de 
agências e interrompia parte da ciranda financeira do país. Os 
bancários fizeram o que esteve a seu alcance, na maior greve que 
existiu no ano inteiro no Brasil, e deram a prova de que há espaço 
para a luta, e que a saída passa pelo controle da base e uma 
radicalização cada vez mais fortes.

Enquanto os trabalhadores davam exemplo de força e 
dedicação, os sindicatos governistas faziam o que melhor sabem: 
trair. A greve, desde seu início, foi montada para agradar os patrões e 
não atrapalhar as candidaturas do PT. A entidade sindical que 
representa majoritariamente os bancários, a Contraf, é filiada à CUT, 

e passa cada dia do ano 
sendo pelega e recebendo 
por isso. Os sindicatos 
regionais, também por ampla 
maioria, são tão vendidos 
quanto.

Assim, a reivindicação 
salarial neste ano foi de 11%. 
O índice era tão rebaixado, 
que no BRB (banco de 
Brasília), o acordo foi fechado 
e m  1 2 % .  Q u e r  d i z e r :  
dependendo do lugar, até o 

banqueiro achou pouco o que pediu a Contraf, e deu mais. Os 7,5% 
de reajuste obtidos não poderiam ser muito diferentes disso, ao ter se 
pedido tão pouco.

Contudo, a traição aos trabalhadores, que já existiu durante o 
ano todo, e se materializou numa campanha fantasma, sem 
mobilização nenhuma e com um índice baixo sendo reivindicado, 
chegou ao auge do oportunismo no fim da greve.

Nos próximos meses, acontecerão eleições sindicais em duas das 
principais bases do país: SP e RS. Estará em jogo não apenas o futuro dos 
bancários destes estados, mas da categoria em nível nacional. E, no caso 

de vitória de uma chapa 
classista e completamente 
anti-governista nestes locais, 
pode-se "virar a balança" 
num setor que poderia alterar 
toda a correlação de forças 
das lutas em âmbito nacional.

A primeira obrigação 
é que se construam chapas e 
um movimento com esta 
c a r a c t e r í s t i c a  d e  
combatividade e oposição, 
sem ceder à tentação dos 

Mesmo com uma greve histórica, com uma adesão massiva, 
os sindicatos se utilizaram de todos os expedientes possíveis, 
incluindo desmontar os piquetes aos poucos, gerar medo na 
categoria e ajudar a levar 
gerentes e fura-greves 
para as assembleias. Nós 
não podemos ter dúvidas: 
f o i  a  C U T  e  s e u s  
sindicatos que acabaram 
com a greve, e não os 
banqueiros ou a falta de 
adesão.

A p e s a r  d i s s o ,  
houve inúmeras rebeliões 
de base, e em vários 
locais a orientação do 
sindicato foi atropelada. 
No Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, por exemplo, contra a 
orientação nacional e local, os bancários seguiram em greve mais um 
dia. 

Ao final, o desmonte da greve prevaleceu. Mas a 
resistência aos governistas cresceu e o recado foi dado: a oposição 
cresce e há espaço para um grande movimento de luta, democrático e 
pela base no país inteiro.

cargos ou de se vender para 
chapas do "governismo de 
esquerda", nem aceitar pelegos e 
traidores no nosso meio. Outra 
necessidade, é que o conjunto dos 
sindicatos, da Conlutas e demais 
entidades progressivas e de luta, 
tomem estas eleições como suas, e 
joguem todo o peso possível nelas.

A base mostrou o caminho, 
e deixou claro que quer mudanças. 
Não podemos deixar este momento passar. Vamos à luta, continuando a 
apostar numa categoria que fez tudo que pôde nesta greve, e que ainda 
pode fazer mais no ano que vem: nas eleições sindicais e na greve - uma 
fortalecendo a outra.  

Os sindicatos governistas traíram a categoria

É hora de mudar e colocar a base no poder. Fora a Contraf/CUT.
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PSOL em crise: fracasso nas urnas e adesismo 
ao PT questionam o sentido de existir um partido assim

O resultado das eleições recentemente apurados deixaram muitos 
vitoriosos e derrotados individualmente. Mas também há números categóricos 
quanto ao resultado de partidos inteiros. Entre a esquerda, a maior derrota, sem 
dúvidas, é a do PSOL. Foi um fracasso político e eleitoral, que põe em xeque o 
projeto do partido, criado de uma dissidência do PT há mais de 7 anos, e que vem 
minguando constantemente.

Em primeiro lugar, a esquerda brasileira abandonou a estratégia socialista 
e revolucionária que determina que a participação eleitoral deve ser como denúncia 
do regime democrático-burguês e de apoio às lutas dos trabalhadores. 

O PSTU, por exemplo, que já teve essa postura e perfil nas eleições, 
quando dizia que “só a luta muda a vida” e que “eles são todos iguais”, ao se referir 
aos demais partidos, tinha um discurso “radical”, que inclusive lhe dava mais votos. 
Hoje,  quando aparece com candidaturas que não denunciam mais o conjunto do 
sistema, não divulgam as lutas dos trabalhadores como antigamente, e muito 
menos chamam a necessidade de uma revolução, numa versão “moderada” do que 
representava, o PSTU fez quase 5 vezes menos de votos, desaparecendo na 
maioria dos lugares.

O PCB e o PCO, cada um a seu turno, também não dialogaram com a 
população, não apenas por suas votações completamente inexpressivas, mas pelo 
discurso descolado das lutas reais da classe trabalhadora, e num tom diletante ou 

claramente alheio à luta de classes atual. 
Como um todo, a esquerda que se apresentou nas eleições foi engolida 

pelo voto no PT, no PV de Marina Silva, ou mesmo em candidatos dispersos. 
O PSOL mais uma vez seguiu nanico no Congresso e encolheu nas urnas. 

Seu candidato a presidente, ao invés dos mais de 6% de Heloísa Helena de 2006, 
fez meros décimos de um porcento de votos. PSTU, PCB e PCO não elegeram 
ninguém no Brasil inteiro, o que era previsível, mas saem derrotados eleitoralmente 
por suas baixíssimas e decrescentes votações, em todos os níveis.

Contudo, o pior resultado desses partidos é o político. Mais do que nunca, 
na atual conjuntura eleitoral, as intervenções dos lutadores nesse processo deveria 
refletir aquilo que mais atinge os trabalhadores. Ou seja, combinar a defesa da 
saúde, emprego, salário, moradia, etc., com a denúncia da podridão do conjunto 
desse sistema. Não só de um partido ou político específico, mas do sistema eleitoral 
burguês e dessa democracia que existe hoje, controlada pelos grandes 
proprietários e a serviço dos corruptos, não servem e são irrecuperáveis. 

Isso é o que nós, do Movimento Revolucionário, defendemos como modelo 
de intervenção nas eleições. Um perfil que combata a miséria e o capitalismo, que 
diga abertamente que as próprias eleições são uma farsa e que aponte as lutas e 
mobilizações em curso como alternativa aos problemas sociais. Este papel não foi 
cumnprido nestas eleições, por nenhum partido da esquerda com registro eleitoral.

Desde o surgimento do PSOL, lançado oficialmente em 2004, esse partido 
representa uma tentativa frustrada de reedição do que foi o PT, nas décadas de 80 e 
90. Ou seja, um partido “de esquerda”, que participa das lutas operárias e 
populares, mas que prioriza a ação eleitoral e parlamentar. 

A existência do PT, no entanto, expressou um fenômeno progressivo do 
ponto de vista das tarefas imediatas, que tinham a ver com a construção de um 
movimento de classe, só dos trabalhadores, sem patrão, no momento de 
redemocratização do país. E, inclusive por isto, o PT foi construído de modo 
massivo, com inúmeros ativistas e um movimento real desde a base. 

O PSOL, nem isso. Esse elemento de “surgimento progressivo” 
parcialmente poderia ser atribuído a ele, visto que nasce quando a Frente Popular 
de Lula chega ao poder, e há um grupo crítico às políticas mais neoliberais por 
dentro do PT. Mas, ao invés de representar um avanço, como o PT foi em relação ao 
MDB, em 1980, o PSOL surgiu sem aprender nada com a experiência do PT. 

Com a decepção com o PT, se abriu um espaço privilegiado para os 
trabalhadores e revolucionários, não eleitoreiro, mas sim da luta direta. O PSOL, no 
entanto, fez o contrário: um novo partido controlado pelos deputados (os quais 
chegou a ter 7, e agora são só 3), sem democracia, congressos ou um programa de 
fato socialista. 

Por isso, dizemos que o surgimento do PSOL foi prejudicial à classe 
trabalhadora, pois atenuou a experiência com o PT e a reorganização aberta com a 
traição de Lula, que empurraria muitos trabalhadores para as posições 
revolucionárias. O PSOL surgiu para dizer: “calma, ainda é possível recuperar a 
ética na política, votar em bons parlamentares, coerentes”, ou seja, “não 
precisamos de revolução”. 

Essa estratégia eleitoreira abriu margem para que o partido não tenha 
princípio nenhum. De lá para cá, o PSOL já esteve em coligações com o PMDB, e 
diretamente já teve o PV como seu vice-candidato. Recebeu dinheiro de 
multinacionais, defendeu e votou ataques aos trabalhadores no Congresso e se 
transformou apenas em mais um partido daqueles que nasceu condenando.

O PSOL surgiu como oposição de esquerda ao PT. E só. Agora, poucos 
anos depois, diante de uma eleição em que se discute o balanço do governo petista, 
o PSOL abre mão até mesmo desse perfil. No Rio Grande do Sul, retirou um de seus 
candidatos ao Senado para chamar voto no senador Paulo Paim (PT). 

Além do fato em si, que significou um apoio ao governo Lula e aos 
candidatos da futura bancada petista, o PSOL justificou esta pseudo-coligação, 
com a qual não ganhou absolutamente nada, apenas por um suposto perigo de 
facilitar a eleição da direita, expressa pelos candidatos do PP e PMDB. 

É uma vergonha um partido que tentava ser de oposição ao que o PT virou, 
mude de discurso e passe a achar que o PT e seus congressistas são lutadores e 
que é importante elegê-los, como se de direita fossem somente os outros. Mas pior 
ainda é que, neste caso, tanto PP como o PMDB são da base de Lula. Ou seja, o 
apoio do PSOL foi para tirar algum governista de direita, e colocar no lugar um 
governista de “esquerda”. Nada mais “6 por meia dúzia”. 

Não passou de uma tática 100% eleitoreira para, na sombra do petista, 
tentar ser visto como um partido “amigo” do PT, buscando eleger alguém, como 
partido satélite da Frente Popular. 

Mas, se quisesse levar a sério seus próprios argumentos, o PSOL deveria 
defender que a maioria do Senado fosse formada por petistas e por governistas, 
diante do perigo da direita. E o mesmo para a Câmara dos Deputados e, 
principalmente, para a disputa dos governos estaduais e federais. E teriam a 
obrigação de entre Serra e Dilma, defenderem com tudo a Dilma. No final, deveriam 
nem ter lançado seus candidatos, e ter apoiado de dentro de uma coligação formal 
(e não produto de um apoio unilateral), os candidatos governistas, ao menos 
tentando colocar alguns de seus pontos de vista.

Isso seria coerente com a política de apoio a Paim, o que não diminui o 
tamanho da traição. 

O PT de Paim, Lula e Dilma é hoje o responsável pela fome, pela falta de 
moradia e pela entrega das riquezas do nosso país às multinacionais estrangeiras. 
O governo do PT é mais adorado pelo Banco Mundial, pelos EUA e FMI do que foi o 
governo de FHC. Por isso, Lula é “o cara”. 

Entre a velha direita e a nova burguesia petista, tão corrupta e pró-
imperialista, os trabalhadores não tem alternativa. Qualquer organização 
minimamente classista tem a obrigação de preparar a luta para derrotar qualquer 
governo eleito nesse segundo turno, Serra ou Dilma.

Paulo Paim não foge desse conteúdo do governo Lula. Foi igualmente 
responsável por aumentar a idade mínima para se aposentar, votando a favor da 
Reforma da Previdência em 2003, e em tantos outros projetos nefastos aos 
trabalhadores, como o Estatuto da Igualdade Racial, onde passou por cima de 
várias entidades do movimento negro, que diz representar, acabando com a defesa 
das cotas raciais e abandonando qualquer coisa concreta no sentido do combate 
ao racismo. 

O PSOL, ao rechaçar seu próprio candidato para apoiar Paulo Paim, 
expressa uma política que contraria as necessidades do conjunto da classe 
trabalhadora, que precisa organizar a luta contra os planos do próximo governo 
eleito. O PSOL, mais que isso, mostrou que não passa de um braço do PT.

Ao contrário do que disse algumas vezes Plínio de Arruda Sampaio, 
candidato a presidente pelo PSOL, de que ele era o candidato “contra o sistema”, a 
candidatura do PSOL falou abertamente que a luta pelo socialismo não é para este 
momento; não falou nada sobre fazermos uma campanha para o aborto ser 
legalizado; não divulgou, nem apontou como saída, luta alguma. Plínio foi um 
candidato totalmente pró-sistema.

Mas o pior é que, mesmo tendo sido um candidato comportado, Plínio fez 
uma votação lamentável. Único candidato da esquerda chamado aos debates, com 
cobertura diária da grande imprensa e um espaço jamais concedido a outros 
candidatos ditos socialistas, Plínio fez sofríveis 0,8% dos votos válidos. 

Nos estados, o PSOL decaiu vertiginosamente. No RS, a deputada Luciana 
Genro baixou 1/3 de seus votos e não se reelegeu. Dirigentes e figuras públicas do 
partido saíram muito derrotados da votação, como Roberto Robaina (RS) e Heloísa 
Helena (AL). O PSOL já não é mais tão novo (saiu do PT há 7 anos) e não consegue 
crescer. Saiu menor desta eleição! E os que se elegeram foram de sua ala direita, 
sem vínculo com o movimento social.

Ainda que as soluções históricas e imediatas reivindicadas pela classe 
trabalhadora só possam ser alcanças através da ação direta, das mobilizações de 

rua, greves, ocupações e da ruptura com o grande capital através da via 
revolucionária, reafirmamos a concepção de que é preciso utilizar todos os 
espaços e aproveitar todas as oportunidades para fazer avançar essa estratégia de 
transformação social. 

Nesse marco, ainda que secundariamente, é fundamental a participação 
dos trabalhadores e suas organizações de luta no processo eleitoral, que sabemos 
ser um jogo de cartas marcadas, anti-operário, onde ganham os candidatos mais 
ricos, que mais gastam com campanha e que representam a maioria da atual 
política podre do país. 

Mesmo assim, e apesar de tudo isso, é decisivo que participemos desse 
processo, para fazermos agitação política revolucionária e estabelecer um diálogo 
com amplos setores de massas, no sentido de ganhá-los para a luta, para as 
mobilizações e para a consciência de que só dessa forma é que se conquista 
alguma coisa, inclusive divulgando amplamente a necessidade de combater o 
próprio processo eleitoral antidemocrático.

O PSOL não fez nada disso. A pergunta que parece se responder cada vez 
mais por si mesma é: há espaço para um novo PT? Qual o sentido de existir o 
PSOL, se é para fazer o que vem fazendo, como simples linha auxiliar do PT? 

PSOL: Um novo partido, com um velho programa, 
cada vez mais oportunista! 

É preciso um partido socialista de verdade

A esquerda com registro eleitoral sai derrotada nas eleições


