
Edição número 35 - Ano 3 - A serviço dos Trabalhadores e da Revolução Socialista 

R$2,00

Página 7Página 6Página 3

Uma Publicação  do Movimento Revolucionário



edição nº35 Página 8Correio dos Trabalhadores 

Milhares de pessoas saíram às ruas para lamentar a morte 
do ex-presidente Néstor Kirchner. Entretanto, foram muito menos 
que as que se pretendeu mostrar, a partir do governo e dos meios 
de comunicação, que trataram de se aproveitar do luto para 
embelezar a figura do ex-presidente e fortalecer a atual gestão 
governamental. 

Os funcionários e políticos governistas concordam nesse 
sentido com a maioria dos membros da oposição, que uniram 
seus pêsames, tratando de defender o regime, já que são 
conscientes que caiu um dos pilares que o sustentava.
Não obstante, além destes objetivos, a morte de Néstor debilitou o 
governo e o resto das instituições do Estado semicolonial 
argentino, acelerando as disputas nas altas esferas do poder e 
promovendo a reação do movimento operário e popular.

Esta situação já começou a ficar mais clara. Por um lado, 
com o começo de uma briga feroz pela sucessão de Néstor K na 
presidência do partido do governo, o PJ -Partido Justicialista, ou 
peronista-*. E, por outro lado, pela sequência de lutas operárias 
que estouraram já logo depois de concluído o luto (bancários, 
servidores estatais, professores, ferroviários, etc.) 

A mais importante destas, foi a dos trabalhadores 
terceirizados do “Ferrocarril Roca”, os quais conquistaram a 
reincorporação de todos os despedidos e a equiparação salarial 
com os que estão efetivados, sendo incorporados ao acordo 
coletivo, uma reivindicação muito importante que desaguou em 
outros conflitos em outras empresas privadas e estatais, onde 
existem muitos trabalhadores terceirizados. 

Esta perspectiva aterroriza os donos das principais 
empresas que detêm o monopólio de concessões públicas, e seus 
representantes políticos no governo e na oposição. Por essa 
razão, a Unión Industrial Argentina e a Confederación General del 
Traba jo  (CGT)  –  
entidades patronal e 
g o v e r n i s t a  d o s  
t r a b a l h a d o r e s ,  
respectivamente -* já 
se manifestaram a 
favor de um “pacto 
social”, que coloque 
limites às “pretensões 
desmed idas”  dos  
trabalhadores. 

A m o r t e  d e  
Néstor Kirchner se 
deu poucas horas 
depois do temporal 
político que abalou o 
governo ,  após  o  
a s s a s s i n a t o  d o  
manifestante Mariano 
Ferreyra, durante uma 
m o b i l i z a ç ã o  d e  
dezenas de milhares 

de pessoas, convocada pela esquerda, que tomou as ruas 
exigindo justiça e castigo, batendo duro no coração do governo: 
a aliança estratégica que ele mantém com a burocracia sindical 
– responsável comprovadamente pelos disparos que mataram 
Mariano *.

No mesmo momento em que Cristina e seu marido 
acreditavam ter tocado o céu com as mãos, falando no ato 
organizado pelo dirigente da CGT, Hugo Moyano, no estádio do 
R i v e r  P l a t e  -  n u m a  
manifestação de apoio dos 
sindical istas pelegos ao 
governo-*, os bandos armados 
da Unión Ferroviária, que 
a s s a s s i n a r a m  M a r i a n o ,  
abriram as portas do inferno, 
mostrando a realidade crua do 
país, no qual a burocracia 
constitui um dos setores mais 
odiados por todos.

N e s t e  c o n t e x t o ,  a  
Convergencia de Izquierda 
chamou, mediante um comunicado público, a que os 
trabalhadores e o povo argentino não se deixassem enganar 
pelo coro de políticos opositores e governistas que saíram a 
propor uma trégua, explicando que não há nenhum luto que 
acabe com a miséria, o saque aos trabalhadores e a 
exploração…

A Convergencia de Izquierda coloca a necessidade de 
sair com tudo a impulsionar a unificação das lutas operárias 
para derrotar o plano de ajuste de Cristina que, igual a Nestor, 
continua entregando os recursos às multinacionais petroleiras e 

mineiras, pagando a 
d í v i d a  e x t e r n a ,  
m a n t e n d o  u m a  
inflação que corrói os 
salários, mantendo 
cerca de 40% de 
trabalhadores na 
i n f o r m a l i d a d e ,  
e m p r e s a s  
terceir izadas nas 
mãos de burocratas 
como Pedraza – da 
União Ferroviária- * e 
p e r s e g u i n d o  
lutadores populares.

Juan Giglio, pela 
direção da CI da 
Argentina

* Notas da Tradução

A MORTE DE NÉSTOR KIRCHNER ABRIU 
UMA CRISE QUE BENEFICIA AS LUTAS OPERÁRIAS

A matéria abaixo é uma contribuição da Convergencia 
de Izquierda, organização socialista argentina, com a 
qual o Movimento Revolucionário mantém uma 
relação de colaboração militante e política recíproca.

Manifestação contra a máfia sindical ligado ao governo Kirchner 

Mariano Ferreyra
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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

Viamão - RS: (51) 92460043

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

RAPIDINHAS!
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Abaixo a homofobia! Violência e preconceito contra homossexuais é reflexo de repressões, 
ignorância e colaboração com a superexploração desse setor de trabalhadores.

Em poucos dias, fatos diferentes envolveram a mesma questão: agressões 
violentas a pessoas desarmadas, pegas de surpresa, e covardemente vítimas de 

No caso em que se tem mais detalhes até agora, inclusive com a 
identificação dos criminosos, 5 jovens pequeno burgueses agrediram até quase 
matar 4 homossexuais que encontraram pela frente, na Avenida paulista, em São 
Paulo. Mesmo presos e identificados como os agressores, todos foram soltos: os 4 
menores de idade e o maior, e 19 anos, também. 

A história foi assim: o grupo, ou melhor, a quadrilha, agrediu com socos, 
pontapés e lâmpadas fluorescentes três jovens na região da Paulista. Elas foram 
identificadas como homossexuais, e nem mesmo a defesa nega que foi isso que 
“justificou” as tentativas de linchamento.

Segundo a 5ª DP, o grupo realizou o primeiro ataque contra dois rapazes, 
por volta das 6h30. Um deles ficou com vários ferimentos no rosto depois de ser 
agredido com duas lâmpadas fluorescentes usadas como arma, e foi levado para o 
Hospital Oswaldo Cruz. O outro ainda seguia no Hospital Vergueiro. O segundo 
ataque foi logo pouco depois e a vítima não foi levada ao hospital. A quarta vítima 
ouviu gritos vindo em sua direção, e, então,  recebeu socos e chutes sem que o 
agressor nem tenha dito nada. Durante o ataque, o celular e a carteira da vítima 
caíram no chão e foram roubados.

Neste caso, dos cinco jovens criminosos, quatro são adolescentes de 16 
anos que frequentam a mesma escola no bairro do Itaim Bibi, região nobre da 
capital paulista. O maior de idade é Jonathan Lauton.

As famílias dos menores, todas elas com bastante dinheiro, justificaram as 
agressões, até mesmo com lâmpadas fluorescentes, usadas como facas, como 
“coisa de jovem na noite”.

De acordo com a mãe de um dos menores, Soraia Castro, publicitária de 37 
anos, os garotos "estão todos chorando" na delegacia. "A gente não sabe o que 
aconteceu, mas eles não são marginais. Todos têm pais, vão para a escola", disse. 
Soraia classificou o crime de "confusão" e justificou que os garotos estavam "em 
grupo, na noite".

O pai de um dos acusados, o ator e produtor de teatro Marcelo Miguel 
Costa, contou que seu filho convive diariamente com homossexuais. "Eu trabalho 
no meio artístico, e meu filho convive sempre com gays. Ele não tem nenhum tipo de 
preconceito com pessoas dessa opção sexual. Ele não é homofóbico". "Meu filho é 
uma pessoa tranquila, nunca se meteu em confusão. Essa foi a primeira. Acho que 
esse fato foi uma lição para ele".

Que bom, então. 4 pessoas foram surradas, com hospitalização, traumas 
físicos e psicológicos, mas, felizmente, talvez um dos filhinhos de papai tenha 
aprendido alguma coisa. Não! Quando um trabalhador pobre rouba, serve de 
aviãozinho do tráfico ou comete outro crime de menor gravidade, a polícia o 
espanca (se não o mata), tortura, prende numa cela infecta e não lhe dá mais 

No parque Garota de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, um jovem de 
19 anos foi baleado na madrugada do dia 15 de novembro, um dia depois do 
“arrastão homofóbico” em SP. O rapaz, que estava com seu namorado após 
participar da 15ª Parada Gay do Rio de Janeiro, em Copacabana, disse que um 
militar do Exército, fez o disparo.
A agressão teria sido motivada por homofobia - justamente o tema principal de 
combate da 15° Parada Gay do Rio.
O estudante teve de ser internado no hospital Municipal Miguel Couto, e o oficial do 
Exército responsável pelo patrulhamento na área irá depor na delegacia do Leblon 

sobre o caso.
Outra vez, a turma do “abafa” já se mobilizou, e garante que nenhum militar 

fez os disparos, que não há suspeitos, etc. Daqui a pouco, vai-se dizer que nem 
houve bala nenhuma...

O que seria irônico se não fosse trágico, é que a 15ª Parada de Orgulho 
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros), que horas antes havia reunido 
centenas de milhares de manifestantes, entre eles o jovem baleado, tinha como 
lema exatamente a luta contra a homofobia e pela sua criminalização, proposta no 
projeto de lei 122/06, em tramitação no Senado, que propõe que a discriminação a 
homossexuais seja tratada como crime.

indivíduos dispostos a matar quem sequer teve como reagir. O motivo dos crimes, 
que quase levaram ao assassinato de vários jovens: homofobia!

oportunidade nenhuma no futuro, por já ser “fichado”. O anjinho da mamãe, ao 
contrário, deve ser relevado, porque chorou na delegacia? 

Neste mesmo momento, em Alagoas, cerca de 40 moradores de rua foram 
assassinados recentemente. Seu crime foi ser pobre, e ter de viver nas ruas, por 
não ter casa, emprego, nem tratamento à dependência química, que muitos têm. Os 
motivos de estarem na rua também não importam, mesmo que alguns tenham 
fugido de abusos e violência sexual. Policiais e grupos de extermínio os eliminam, 
pura e simplesmente. 

No caso da quadrilha de playboys, no entanto o tratamento foi totalmente 
diferente.

Os quatro menores, depois de serem levados à Fundação Casa do Brás, 
ex-Febem, foram logo liberados, depois que seus pais obtiveram na Justiça de São 
Paulo uma liminar que concedeu liberdade provisória a todos. Eles agora vão 
responder em liberdade por “ato infracional”.

Orlando Machado, advogado de um dos agressores, deu uma explicação 
bem expressiva do que pensam os pais, a Justiça e o sistema como um todo: "Eles 
foram abordados pelas supostas vítimas e houve uma paquera, digamos assim. 
Eles não concordaram e acabou havendo o entrevero". Além de que é uma mentira, 
porque os criminosos chegaram batendo, a explicação deveria levar também o 
advogado para a cadeia. Por meio deste raciocínio doentio e criminoso, o advogado 
disse algo do tipo “ser gay, até tudo bem, mas 'paquerar' é crime, e se fizer isso, 
podem ser espancado até morrer”.

Machado chegou ao cúmulo de acusar um dos agredidos de ter se 
defendido! Sim. Ele disse que o jovem que segue hospitalizado também agrediu 
seu cliente. "Então, sabe como é, acabou virando uma briga generalizada". O que é 
isso? O absurdo passou dos limites, com o advogado se indignando que um 
homossexual não tenha apanhado resignadamente, e que tenha tentado se 
defender para não morrer. O fato de serem 5 contra 2, de estarem armados e de 
terem pego os jovens à traição, é irrelevante para o advogado criminoso.

O maior de idade, último a ser solto, mas também liberado em pouco 
tempo, ganhou um pedido de liberdade provisória, após o juiz aceitar o pedido, que 
teve parecer favorável do Ministério Público, porque “o jovem tem residência fixa, 
cumpre atividades lícitas e é réu primário”. Ele responderá ao processo em 
liberdade.

Onde vamos parar? A Justiça, o MP, a polícia, os congressistas, os 
governadores, o presidente da República e os meios de comunicação dominantes: 
todos banalizam e encobrem estes crimes, defendendo seus filhos e a perpetuação 
dos crimes e da violência contra os trabalhadores, homossexuais, negros, 
mulheres, sindicalistas, sem-terra, etc.

No Brasil, um homossexual morre assassinado a cada dia, por este motivo. 
De julho até agora, mais de 1,5 mil homossexuais sofreram discriminação, segundo 
os dados registrados no Disque Cidadania Homossexual (0800 023 4567). E o 
número verdadeiro seria de milhões de casos, se fosse computado.

O caráter fundamentalista e reacionário dos debates eleitorais sobre o 
tema, com Dilma, Serra e Marina competindo para ver quem era mais de direita e 
contra o direito das mulheres e homossexuais, é um passe-livre à continuidade da 
violência machista e homofóbica.

O presidente do Grupo Arco-Íris, Julio Moreira, por exemplo, disse, sobre a 
eleição de Dilma: “A gente precisa trabalhar com a sociedade para que ela possa 
acolher a todos, independentemente de sua raça, credo e sexualidade. As duas 
bandeiras-chave são a união civil e a criminalização da homofobia. A gente não 
admite ficar mais quatro anos sem essas reivindicações garantidas.” Moreira, 
porém, coloca estas suas exigências num contexto de saudação às “conquistas” 
dos últimos anos, embora não cite nenhuma concreta.

Por sua vez, o sociólogo Luiz Roberto Mott, do Grupo Gay da Bahia, afirma 
que governo está de costas para os crimes de preconceito e comentou sobre a 
agressão na Av. Paulista: “O caso desses garotos em São Paulo apenas confirma 
que a intolerância não tem idade nem classe social. Eles alegaram que os rapazes 
mexeram com eles, mas imagina se todas as mulheres fossem agredir homens que 
as assediam? Seria uma tragédia pública.”

Um e outro depoimento, um mais e outro menos governista, também se 
obrigam a reconhecer que é hora de dar um basta. O problema é que nem Dilma, 
nem o Congresso, nem a Justiça, dentro do capitalismo, vão dar nenhum direito 

sem que este tenha que ser arrancado, com muita luta e sangue.
O próprio Grupo Gay da Bahia fez um estudo que mostra que o Brasil continua 
sendo o campeão mundial de homicídios contra lésbicas, gays, bissexuais e 
transsexuais (LGBT), com 198 mortes anuais, seguido do México com 35 e dos 
Estados Unidos com 25 mortes. 
“ O governo está de costas para esse problema, falta vontade política para 
acabar com esse tipo de racismo. Não adianta termos apenas a Parada Gay, se não 
conseguimos conscientizar a população. Precisamos levar educação até as 
escolas”, disse Luiz Mott|.

O debate e o engajamento dos demais setores dos trabalhadores, incluindo 
seus sindicatos, entidades estudantis e de bairro, realmente é fundamental. No 
entanto, em sua raiz, a homofobia se multiplica porque garante lucro ao capitalismo, 
e não basta “cidadania”, “respeito” ou “inclusão” aos homossexuais.

Por meio do preconceito aos GLBTT, assim como às mulheres, negros e 
imigrantes, os empresários e o capitalismo como um todo, têm mão-de-obra mais 
barata e sujeita a um grau máximo de exploração, falta de direitos e humilhações, 
incluindo a exploração sexual, uma das poucas maneiras de sobrevivência para 
muitos homossexuais.

A luta contra a homofobia, portanto, deve ser desde agora, e sempre, em 
cada local, mas a superação deste problema necessita de uma luta combinada com 
a construção de algo maior: o fim da exploração como um todo, que só poderá vir do 
fim do capitalismo e por meio de um governo de todos os trabalhadores, independe 
da cor, gênero, nacionalidade ou orientação sexual, contra a classe exploradora 
como um todo. 

Espancamento e impunidade em SP

Jovem é baleado no Rio por homem fardado.

Fim da homofobia só virá com o fim do capitalismo. 
Mas a luta é para agora!
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Páginas Centrais

As eleições acabaram. A primeira mulher chega ao posto de 
presidente da república no Brasil, marcando uma nova derrota do tradicional 
revezamento entre políticos brancos, homens e da elite econômico do 
Brasil, quebrado por Lula. Com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva em 
2002, o capitalismo e os negócios de banqueiros, empresários e 
latifundiários no Brasil passaram a ser gerenciados, pela primeira vez, por 
um representante saído da classe trabalhadora, e apoiado em suas 
organizações, sindicais, populares e sociais. Era a vez da experiência com a 
Frente Popular, um tipo de governo que defende a burguesia, mas é 
defendido pelos trabalhadores. Um governo burguês, como os outros, mas 
visto como sendo do povo. Dilma, após 8 anos de Frente Popular com Lula, 
vai governar do mesmo jeito.  

Nem mesmo assumiu, e Dilma e o PT já deixaram claras suas 
prioridades: aumentar impostos, cortar gastos com salários e atacar 
direitos, como no caso dos aposentados. Nestes 3 aspectos já há medidas 
concretas sendo preparadas: a volta da CPMF; o anúncio de que não haverá 
espaço para reajustes ao funcionalismo este ano, ou seja, enquanto a 
inflação sobe, o poder aquisitivo vai baixar; e a prioridade das prioridades, a 
nova Reforma da Previdência, que Dilma quer aprovar o mais cedo possível.

Diante de tantos ataques, nenhum deles anunciado na campanha 
eleitoral, os trabalhadores devem se preparar para lutar contra o governo 
Dilma, como teriam de lutar contra o governo Serra. As mentiras e 
promessas para se eleger desmoronaram menos de um mês depois de 
terminada a campanha. 

Por isso mesmo, nós acreditamos que a “anestesia” sofrida pelas 

entidades dos trabalhadores e estudantis, a partir da vitória de Lula em 
2002, não será a mesma com Dilma. Já há 8 anos de aprendizado pela 
classe trabalhadora e a eleição apertada de Dilma deixa claro que ela não 
terá “trégua de 2 anos” ou outros tipos de conciliação aceitos e defendidos 
quando Lula assumiu.

Uma importante novidade desta eleição, é que a população está 
cética em relação a qualquer mudança. Tanto no primeiro turno quanto no 
segundo, foram claras as demonstrações de que as massas estão cada vez 
mais descrentes de qualquer mudança que possa acontecer por dentro 
desse sistema. Podem mudar os nomes, os sexos, as profissões; 
mesmoassim o que sempre continua é a exploração, a roubalheira e os 
ataques à classe trabalhadora.

Passamos pelo processo eleitoral mais sem ânimo da história 
recente do Brasil, onde as grandes massas não se identificaram com 
qualquer candidatura e nem mesmo militaram por alguma delas, como 
acontecia no período pré-Lula, em que o PT tinha militantes de verdade, e 
não apenas cabos-eleitorais pagos.

Dessa forma, o voto em Dilma foi o reflexo da apatia e do voto no 
“menos pior” já que todos têm a certeza de que a vida segue piorando. 
Dilma foi eleita para que a “direita” não voltasse. Mas até esta sensação, de 
não permitir a volta da “turma de FHC”, ficou amenizada diante da 
constatação majoritária de que com Dilma a vida não seria tão diferente. O 
resultado é que a classe trabalhadora se dividiu, com Serra obtendo uma 
grande votação, e tendo ganho em 11 estados, incluindo as capitais de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e inúmeras outras.

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

Os 8 anos de governo Lula foram a continuidade dos 8 anos de FHC. 
Esta afirmação a cada ano que passa fica mais clara. Os projetos que vêm 
sendo aplicados pelo PT foram começados por Fernando Henrique, e Lula 
somente os continuou e aprofundou. São medidas paliativas e 
assistencialistas, que não resolvem a estrutura econômica de miséria e 
exploração, e que Lula apenas tornou mais 
abrangentes.

As reformas que atacam os direitos dos 
trabalhadores foram aplicadas tanto por Fernando 
Henrique como por Lula. Em alguns casos, como na 
Reforma da Previdência, eles se complementaram: um 
acabou com a aposentadoria por tempo de serviço e 
instituiu o fator previdenciário; o outro aumentou a idade 
de aposentadoria e ainda confiscou 11% dos que já 
obtiveram o direito.

Os escândalos de corrupção e as privatizações 
também ocorreram nos dois governos, sempre batendo 
recordes de escândalos. E a experiência com isso tudo está presente entre 
a população, por mais confusas e incompletas que sejam as lições que ela 
tira.

Lula, em 2002, foi eleito com o discurso oposto ao projeto de Serra, 
candidato pelo PSDB na época, identificado com a continuidade do governo 
anterior. O candidato do PT representava o novo, a esperança de mudança, 
uma alternativa para os trabalhadores tão sofridos e desencantados com os 
partidos tradicionais da burguesia. Dilma já não tem este capital positivo.

Em 2002, com sua “Carta ao Povo Brasileiro”, Lula fez questão de 
deixar bem claro que não iria governar para os trabalhadores, e que 
manteria tudo como estava e que governaria para a burguesia, fingindo que 
avança nas conquistas dos trabalhadores. Dessa forma, se apresentava 
como a alternativa burguesa da Frente Popular, o último recurso da 
burguesia para evitar perder seu poder político. E os empresários 
perceberam que era uma boa saída, tanto é que Lula teve o maior 

financiamento de campanha entre todos os candidatos em 2002.
Em 2006, após 4 anos de experiência e após os ataques à 

Previdência e o escândalo do mensalão, ficou claro para as massas que o 
PT, de partido operário, oportunista e traidor já havia se tornado um partido 
claramente da burguesia. Ainda que não de forma plenamente consciente e 
teórica, mas os trabalhadores passaram a ver que “os políticos são tudo 

igual”, e a mística do PT desapareceu. O que o PT 
ganhou em estrutura e dinheiro, que seguiu o fazendo 
crescer, ele perdeu em respaldo popular. 

No segundo turno deste ano, quando disputou com o 
candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, o programa 
político já se mostrou igual, onde independente e quem 
ganhasse a vida seguiria sempre piorando, e Lula levou 
um susto, de já não ser mais a sensação que era antes.

O balanço final deste 2o mandato comprovou que o 
PT não tem espaço para fazer nenhuma mudança mais 
séria, e tampouco é capaz de alguma concessão social 

mais importante. Assim, mesmo no que se refere ao grande “diferencial” do 
PT, que ele se autoatribui, de “defender o patrimônio nacional” e não ser 
privatista, chegou ao final dos 8 anos de Lula completamente 
desmoralizado. 

O governo do PT não reestatizou nenhuma das grandes empresas. 
CSN, Vale do Rio Doce, Embratel, Telebrás, só para citar alguns 
exemplos,foram companhias privatizadas no governo do PSDB, e que se 
mantiveram da mesma forma com Lula. O PT vendeu ainda mais o Banco do 
Brasil e a Petrobrás, vítima recente de uma capitalização (leia-se 
privatização), onde o patrimônio de todos os brasileiros (5 bilhões de barris a 
serem extraídos no futuro) foi entregue pelo PT. Lula vendeu para 
estrangeiros e bilionários brasileiros empresas estratégicas ao país e torrou 
o dinheiro arrecadado com o pagamento dos juros da dívida pública.

O Pré-Sal, chamado de “bilhete premiado” pelo próprio governo, já 
está totalmente vendido, sendo que só 30% desta riqueza ficará com a 
Petrobrás, empresa que também já é 50% controlada por empresários. 

A continuidade explícita com o atual modelo econômico, ganhasse 
quem ganhasse, fez com que toda a insatisfação e a desmoralização das 
eleições se manifestasse em votos nos políticos despolitizados, que 

canalizaram uma espécie de voto de protesto nestas eleições.
Candidatos como Ronaldo Esper, cantores do KLB, a mulher-pêra, 

Dilma e Serra, PT e PSDB: a cada eleição, 
programas iguais para a burguesia.

Palhaços eleitos no circo das eleições. 
As eleições cada vez mais desmoralizadas

Reforma da Previdência, CPMF e congelamento de salários: 

AGORA É A VEZ DE DILMA

Sarney, Dilma e Temer comemorando o resultado
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Tati Quebra-Barraco e uma infinidade de ex-jogadores 
ganharam, juntos, milhões de votos. O mais famoso é o 
palhaço Tiririca, que, com seu bordão de campanha “vote 
Tiririca - pior que está não fica”, foi o candidato a deputado 
federal mais votado do Brasil. 

A candidatura e as polêmicas em torno de Tiririca, 
incluindo o fato de que sequer é alfabetizado, já é uma clara 
demonstração da palhaçada que se tornaram as eleições. 
Basta ter dinheiro para ser eleito, não é preciso nem mesmo 
realmente ser alfabetizado e os projetos políticos não 
interessam. A candidatura e a eleição em massa de Tiririca, 
distorcidamente, foi um voto de protesto contra todos os 
políticos carreiristas, que de quatro em quatro anos vão à TV 
pedir votos, fingindo serem pessoas sérias, falando bonito, 
mas, ao mesmo tempo, não mudam em nada nossas vidas, e 

As eleições de 2010 entrarão para a história como o ano em que a 
esquerda perdeu uma grande oportunidade para disputar a consciência dos 
trabalhadores.

8 anos de Frente Popular se passaram e as massas perceberam que 
mesmo colocando um de “seus representantes” no governo, sua vida não 
mudará. Existe uma grande crise do regime, que sobrevive através da 
crença de que, se falta emprego, salário ou saúde, deve-se esperar e votar 
na próxima eleição. Essa crença cada vez engana menos. Infelizmente, 
porém, esse sentimento ainda não é revertido 
em lutas, já que não existe nenhuma 
organização política que faça esse debate com 
os trabalhadores. 

Os partidos de esquerda, mais uma vez, 
não usaram seu espaço eleitoral para fazer esta 
discussão, de que só a luta dos trabalhadores 
pode mudar suas vidas, que as eleições são 
uma farsa e que independente de quem ganhe 
a vida continuará piorando.

Os partidos de esquerda justificam a 
campanha economicista e dentro da lógica de 
que “se ganharmos a eleição, faremos isso e 
aquilo”, com a descrição de uma realidade 
totalmente equivocada e distorcida. Assim, 
just i f icam suas polí t icas traidoras e 
oportunistas. 

Dizem, por exemplo, que Lula possui 
cerca de 80% de aprovação e por isso não podemos criticá-lo abertamente. 
Além de que esse índice é uma deformação, já que a candidata de Lula 
quase perde a eleição, e expressa apenas um aspecto superficial e 
quantitativo de apoio, sem massa na rua ou qualquer setor operário disposto 
a defender ativamente o governo, a lógica por trás do raciocínio de que não 
se pode atacar um governo popular é uma capitulação grosseira.

O PT elegeu uma bancada superior a que tinha, mas ainda está 
longe de ser uma potência hegemônica. Tanto é que obteve apenas 4 
governadores dos 27 do país, e não é nem mesmo a maior bancada no 
Senado, por exemplo. Sem aliar-se a mais 10 partidos, o PT não conseguiria 
aprovar coisa alguma no Congresso. Além disso, Dilma, que era apontada 
como vencedora com ampla vantagem logo no 1o turno, teve que engolir um 
segundo turno, e esteve ameaçada de perder. 

Quando Serra começou a fazer oposição de fato ao governo Lula e, 
principalmente, a criticar o PT, seu número de votos começou a subir, 
obrigando assim ao PT ser também mais agressivo em sua campanha, se 
fantasiando mais de esquerda e denunciando o PSDB como privatista e 
herdeiro de FHC.

       Em 1º de janeiro, se inicia o governo Dilma, o primeiro de uma 
mulher no Brasil. Será um governo que já vai se iniciar mais fragilizado do 
que os dois de Lula. A figura de Lula ligada às lutas dos trabalhadores tinha 
um prestígio direto junto aos trabalhadores, e intermediado pelas centrais 
das quais fez parte, que Dilma não terá. 

Ao mesmo tempo, já são 10 anos de desilusão, que não dão mais 
muita “margem de erro” ao governo. Enquanto isso, Dilma terá a tarefa de 
aplicar projetos que o PT deveria ter aprovado, como a reforma trabalhista e 
uma nova reforma da previdência, mas não teve condições de fazer. Isso, e 
ataques como a CPMF, dão o tom de ataques que vai predominar no novo 
governo.

O governo, institucionalmente, terá mais facilidades para suas 
medidas, já que Dilma conta com uma base aliada muito superior a de Lula 
no Congresso, conseguindo uma maioria de quase 70% tanto na Câmara 
federal, como no Senado.        

Por outro lado, o das ruas, a conjuntura que Dilma enfrentará não 
será nada fácil. Lula e sua equipe de governo conseguiram retardar os 

ainda por cima roubam o dinheiro público.
Os trabalhadores estão cansados das eleições e não levam 

mais a sério todo esse jogo da burguesia. Por isso, foi enorme o 
número de abstenções (mais de 20%), principalmente durante 
o segundo turno, onde, somado com os votos nulos e brancos, 
mais de ¼ dos eleitores disse não às duas alternativas, mesmo 
sendo inevitável que um dos dois se elegesse. Ou seja, uma 
parte considerável da população optou não compactuar com 
nenhum dos dois candidatos que se apresentam para o cargo 
político mais importante do Brasil, e a maioria dos demais, que 
votou, fez isso sem nenhuma expectativa, mais para derrotar o 
concorrente do que acreditando em seu candidato.

Mais do que uma vitória do PT, que cresceu mas não tanto assim, foi 
a velha direita quem foi derrotada. Partidos que não têm ideologia nenhuma, 
e que não são alternativa política para nada no Brasil, cresceram ainda mais 
que o PT: PR, PSB, PRB. Todos ocuparam um espaço tomado dos partidos 
da direita tradicional, que saem desmoralizados das urnas, incluindo o 
PSDB, mas especialmente o DEM, sucessor da ditadura. 

Estes resultados mostram que o PT não sai ovacionado (tanto que, 
contraditoriamente, quase perde para um candidato do PSDB), mas a velha 

direita sai mais fraca ainda. Uma e outra coisa 
mostram o espaço que existiu para a esquerda 
classista e socialista e que o medo do “perigo 
da direita” é pura campanha social-democrata a 
favor do governo Lula. Mas, mesmo com esse 
espaço todo, a participação da esquerda foi 
vergonhosa, eleitoral e politicamente.

A esquerda mais oportunista estimulou o 
discurso petista de medo da direita, e atuou 
como guarda-costas do PT, comprando as 
brigas em seu nome. O PSOL do Rio Grande do 
Sul, por exemplo, chegou a fazer campanha a 
favor de Paulo Paim, candidato a senador pelo 
PT, sendo que seus dois adversários também 
eram da base do governo Lula: PP e PMDB. 

Para presidente, Plínio de Arruda, do PSOL, 
t e v e  u m  p r o g r a m a  n a c i o n a l -
desenvolvimentista e explicitamente renegou o 

socialismo, o qual disse que não era para este momento; além de defender 
contratos e a manutenção da ordem atual. No 2o turno, o PSOL votou 
“contra Serra”, um eufemismo para dizer “Votem Dilma”. Seus 
parlamentares eleitos não tiveram a mesma sutileza: declararam voto e 
ajudaram a campanha de Dilma!

O PCB fez coro com a mesma política do PSOL no 2o turno, 
reeditando a velha fórmula stalinista e apoio às Frentes Populares e ao 
etapismo de “primeiro, derrotar a direita”. Isso, após o 1o turno, ter 
desperdiçado totalmente a oportunidade de dialogar com os trabalhadores, 
com uma campanha que mesclou aspectos programáticos corretos, com 
outros ultraesquerdistas ou totalmente sem propósito, como a defesa 
incondicional de Cuba e das FARC.

O PSTU, por sua vez, combinou críticas amenas ao governo, 
chegando ao ponto de dizer que Zé Maria militou ombro a ombro com Lula, 
na tentativa de ligar a imagem do candidato do PSTU aos 80% de aprovação 
do presidente, com uma campanha “propositiva”, de caráter claramente 
economicista, sem apresentar uma saída de poder aos trabalhadores. 

efeitos da crise, graças às reservas financeiras que haviam acumulado. Mas 
essa conta está chegando e Dilma terá que paga-lá. O crédito já se aproxima 
do limite e as contas públicas estão cada vez pior. Tanto que já se discute 
que o próximo governo contará com um orçamento muito inferior aos 
anteriores, o que significa que haverá cortes dos poucos benefícios que 
existem. 

Paralelo a isso, a crise persistente nos países imperialistas e a 
possível maxi-desvalorização do dólar, a partir da injeção de US$ 600 
bilhões na economia pelo governo Obama, tendem a piorar a vida do Brasil.

Tudo isso demonstra que mais do que possível é necessário lutar 
contra o governo fazendo oposição de esquerda. Dizendo aos 
trabalhadores em alto e bom som que o governo mudou mas é uma 
continuidade do governo de Lula e até mesmo de FHC, responsáveis pela 
miséria que a classe trabalhadora está vivendo.

O Movimento Revolucionário chamou a votar contra Dilma e chama, 
desde já, a lutar contra seu governo. A única alternativa para os 
trabalhadores é a luta, fortalecendo as organizações dos trabalhadores e 
preparando uma revolução socialista no país.

O perigo da direita? Onde? A confusão da esquerda.

Agora, é luta!

Edição de Época do dia 25/09/2010

Os candidatos Pedro Ruas e Berna declaram voto à Paulo Paim.
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Uma onda permanente de mobilização tomou conta da França em outubro, 
e se alastra por novembro. Foram oito greves que paralisaram o país, e uma nova 
manifestação está marcada para o dia 23 de novembro. Essas greves, a última 
delas em 06 de novembro, são parte da jornada de lutas chamada pelas centrais 
sindicais do país, por conta da radicalização das bases, como parte da luta contra a 
reforma da previdência do governo Sarkozy. 

Entre uma greve geral e outra, alguns setores como os portuários do 
terminal marítimo petrolífero de Fos-Lavéra, terceiro maior do mundo, se 
mantiveram em greve por mais de um mês. Este terminal é o responsável por boa 
parte do abastecimento de petróleo do país. Outro diferencial é a participação de 
setores organizados da classe trabalhadora, com destaque maior aos petroleiros da 
Total S/A, que paralisaram quase 100% de seu trabalho e aproveitaram o 12 de 
outubro, dia decisivo da greve geral, para começarem a greve específica da 
categoria. 

A paralisação no setor de combustíveis provocou fila de carros indo à 
Bélgica para abastecer, já que mais de 1200 dos cerca de 4000 postos de gasolina 
da Total estavam sem combustível, assim como 1500 postos dos 4800 
administrados pela União dos Importadores Independentes de Petróleo (UIP). As 
12 refinarias estavam obstruídas pelos grevistas! 

A greve também parou mais da metade dos voos no aeroporto de Orly, na 

capital Paris, e em muitos outros, assim como também mais da metade das viagens 
de trem. Além dos piquetes em frente a estes locais, resultado da radicalização da 
greve geral, houve a adesão enorme dos trabalhadores, como controladores de 
voo, funcionários das empresas aéreas, ferroviários, etc., o que deu um caráter 
massivo à greve, com um gigantesco apoio popular.

Nas escolas, 950 estabelecimentos de nível médio aderiram à greve, dos 
quais em cerca de 600 as atividades estavam 100% paralisadas. A unidade 
estudantil e operária se fez na prática e de forma intensa, repetindo a força de 1968. 
Desta vez, porém, desde o início, o conteúdo das reivindicações e o sujeito social 
das mobilizações foi a classe trabalhadora, e a burguesia chegou a ter questionada 
sua autoridade no país inteiro, com setores exigindo a queda de Sarkozy.  

Entre demandas específicas, houve uma luta maior, que unificou 
todos os trabalhadores franceses: a luta contra a reforma da previdência do governo 
Sarkozy, que aumentava de 60 para 62 anos a idade mínima para se aposentar, e de 
65 para 67 anos a idade mínima para a aposentadoria integral..

Por 336 votos a 233, a Assembléia Nacional da França aprovou o 
texto final da polêmica reforma previdenciária francesa. O Senado já havia 
aprovado na véspera o texto por 177 votos a 152, com 20 abstenções. Após isso, 
Sarkozy sancionou a lei, dando a aparência de ter obtido uma grande vitória, o que 
não é verdade. 

Ainda que a medida represente um dos mais brutais ataques aos 
trabalhadores no país, e seja o prenúncio de outros ataques que virão, os 
trabalhadores impuseram uma derrota política ao governo.

A batalha vencida por Sarkozy custou um preço alto demais e, durante as 
manifestações, algumas lições podem ter um peso importante em futuros 
confrontos. 

Uma dessas características foi a demonstração de força do proletariado 
francês, que impôs ao governo o seu calendário e parou o que quis no país, 
mostrando que pode deixar de produzir e que são os trabalhadores que geram a 
riqueza que se discute como vai ser gasta no orçamento, ou que move a economia. 
Os apelos do governo e a capitulação das centrais sindicais, que não levaram a luta 
às últimas consequências deixaram a situação clara, porém sem ter ido até o final. 
Em outros conflitos, não se sabe onde isso pode parar.

Outra lição fundamental foi a de que, ao apresentar uma plataforma política 
de lutas e de combate, como fez o operariado francês, como vanguarda deste 
processo, os demais setores de trabalhadores e os estudantes tendem a aderir, e 
pode se criar uma situação revolucionária incontrolável. Em Nanterre, na periferia 
de Paris, por exemplo, 290 adolescentes foram presos, carros foram incendiados e 
houve um conflito violento com a polícia. E isso se repetiu em muitos locais. O 
proletariado esteve à frente, mas os explorados como um todo estiveram juntos, e 
até mesmo setores médios e da pequena burguesia foram arrastados para o apoio à 
luta. O que se prova com os índices de aprovação entre 71% (conforme o “Le 
Parisien”) e 80% de aprovação popular às manifestações.

Por fim, a questão da conjuntura e da situação econômica mundiais. 
Estamos diante de uma realidade composta por um dos mais cruéis ataques 
desferido pelo capitalismo, no sentido de amplitude continental e profundidade, 
dede o pós-guerra. O rebaixamento nominal de salários, o ataque às 
aposentadorias, ao 13º e 14º salários, o desemprego, a perseguição aos 
imigrantes: a Europa está numa guerra de classes aberta.

Desde a década de 90, com o discurso do neoliberalismo, a burguesia 
iniciou uma truculenta retirada de direitos e para isso o Banco Mundial elabora uma 
série de reformas a serem aplicadas nos mais diversos países. Com isso, se 
flexibilizam os direitos trabalhistas, previdenciários e inclusive sindicais. As 
privatizações dão a tônica neste período, e as relações trabalhistas vão se 
modelando a esse tipo de empresa, que se baseia unicamente no lucro. 

Essas medidas encontram resistência dos trabalhadores. No Brasil os 
primeiros a serem atingidos foram os servidores públicos, que nos primeiros meses 
de governo Lula sofreram ataques na aposentadoria. Na França, se discutiu a Lei do 
Primeiro Emprego, oficializando na prática que a mão de obra jovem seria tratada 
de forma quase escrava, sem direito algum. Contra isso houve luta, e é isso que 
deve acontecer contra todos os ataques que o capitalismo desfere sobre os 
trabalhadores.

Por isso, a luta que travam os trabalhadores na França neste momento, 
mesmo após promulgada a nova lei, é a mesma no Brasil e no mundo todo e é 
necessário que no dia 23/11/10 se organizem, onde for possível, manifestações em 
solidariedade aos trabalhadores franceses.

O capitalismo vive sua decadência e não pode conceder, de forma 
duradoura, mais nada aos trabalhadores. Cada vez mais, qualquer direito, para ser 
arrancado, exige uma guerra, contra o conjunto do capitalismo, suas instituições, 
governo e patrões. 

Assim, é necessário seguir o exemplo da França e transformar as lutas 
contra os ataques e os governos imperialistas, ou capachos do imperialismo, em 
uma luta política por um outro modo de produção, baseado na planificação 
econômica e voltado para as necessidades dos trabalhadores, e não do lucro. 

As greves gerais, na França, a luta na Europa, na América, colocam na 
ordem do dia, a luta pela revolução e pelo socialismo a nível internacional.

Os olhos dos trabalhadores do mundo todo devem se voltar para a França, 
pois com certeza esse é apenas o inicio de uma sequência de ataques a nível 
mundial. Não é a toa que se discute no Brasil, uma segunda reforma da previdência, 
para dar continuidade aos ataques que Lula iniciou ainda em seu primeiro mandato, 
em 2003. 

Mas, junto dos ataques, veio a reação, e chama a atenção o nível de 
resistência dos trabalhadores do país. O próprio governo da França anunciou que 
as greves provocaram perdas diárias entre 200 e 400 milhões de euros, o que chega 
a quase 1 bilhão de reais!

Essas perdas assustam a burguesia e o governo, mas a aplicação desta 
reforma ainda assim teve de seguir adiante, pois a burguesia e o governo se 
assustam muito mais quando olham o cenário da economia para os próximos anos. 
E eles simplesmente não podem deixar de atacar!

Com a crise econômica mundial, os patrões são obrigados a irem até o fim 
no arrocho salarial e retirada de direitos dos trabalhadores, mesmo enfrentando 
mobilização de massas como ocorre na França. A vitória dos trabalhadores 
dependerá da disposição de suas direções de irem até o fim nas mobilizações, sem 
acordo por baixo dos panos com o governo! A greve geral quase contínua na 
França, assim como a greve fortíssima na Grécia e também na Espanha, mostram 
que a classe trabalhadora está disposta a sacrifícios. 

É necessário manter um estado permanente de greve geral na França, para 
derrotar Sarkozy e a reforma da previdência, e a massificação continental dessa 
luta, construindo direções revolucionárias que estejam à altura das reivindicações e 
necessidades dos trabalhadores.

Sarkozy sai fragilizado e os trabalhadores fortalecidos da luta

França, Brasil, América Central, a 
luta socialista é internacional!

A EUROPA EM PÉ DE GUERRA
França: Reforma da Previdência de Sarkozy leva a 8 greves gerais!

Inglaterra é a bola da vez.
Contrariando sua fama de “fleumáticos”, ou de lordes e cidadãos bem 

comportados, o que sempre foi uma mentira, os ingleses voltaram às com força. 
Seguindo as melhores tradições do berço do proletariado mais organizado e forte do 
século 19, que criou poderosos sindicatos e conquistou direitos através de lutas 
sangrentas e radicalizadas, a classe operária e os estudantes ingleses novamente 
protestam.

Dessa vez, os protagonistas foram os estudantes e professores universitários, 
que realizaram uma manifestação com 60 mil pessoas. Nesse grande protesto, houve 
conflito com a polícia e invasão da sede do Partido Conservador, numa atitude 
claramente de politização da greve, saindo do aspecto meramente contra o aumento 
das anuidades das universidades (que são pagas por lá, mesmo as públicas), e 
atingindo o coração do poder do regime.
 Essa ação foi uma resposta, em primeiro lugar, a uma política implementada 
pelo governo do Partido Conservador, de volta ao poder, de demitir 500 mil 
trabalhadores públicos, cortar do orçamento cerca de 40% dos recursos destinados à 
educação e retirar o direito a bolsas a professores, além de aumentar as anuidades 
das universidades em até três vezes.
 Isso provocou a ira de estudantes e professores, já que na sua campanha 
eleitoral o Partido Conservador e o Partido Liberal-Democrata, que faz parte do 
governo, prometeram exatamente o contrário: que não iriam mudar nada das 
políticas para a educação. 

Isso mostra que, seja qual governo for, e quais propostas tiver, dentro do 
sistema capitalista todos vão governar para a burguesia, e, com a desculpa de que 
esses cortes se justificam porque “não temos dinheiro no cofre”, foram estes mesmos 
partidos que fizeram aparecer trilhões de dólares para salvar a as grandes empresas e 
banqueiros, em 2008.
 A oposição parlamentar, representada pelo Partido Trabalhista, não tem como 
se opor às medidas, pois Tony Blair e Gordon Brown fizeram o mesmo em seus 
governos, além de ainda enfrentarem a revolta por terem levado o país à guerra do 
Iraque. 



edição nº35 Página 7Correio dos Trabalhadores 

Traição em SP! PSTU se alia ao governo Lula para ganhar cargo em sindicato!
No último mês, a categoria de Correios vem travando dura polêmica em 

torno de uma das principais disputas sindicais do ano: a eleição para o Sindicato dos 
Trabalhadores em Correios e Telégrafos de São Paulo (capital).

Os interesses em jogo são nacionais: além de questões tradicionais, como 

melhores condições salariais e de trabalho, estão em jogo pontos vitais, como 
barrar o plano de contingência (um plano de super-exploração e desvio de funções 
diante da falta de concurso público e da sobrecarga, que ataca o plano de carreira e 
facilita a privatização) e a aplicação do Correios S.A. (projeto que privatiza a 
empresa).

Diante dessa condição pelega e governista da FENTECT, sindicatos de 
diversas partes do país resolveram formar o "Bloco dos 17": um bloco de 17 
sindicatos organizados para contrapor-se à FENTECT, em particular na luta por 
uma campanha salarial em 2010, contra o golpe do acordo bianual tramado e 
aprovado através de fraudes em 2009.

Compunham esse bloco, enquanto forças políticas, PSTU, MRL/DS (PT), 
ASS, CST (PSOL), PCO e Movimento Revolucionário, e os sindicatos de RS, SC, 
PR, GO, Vale do Paraíba, Campinas, São José do Rio Preto, MG, Uberaba, ES, SE, 
PE, PI, PB, CE, AM, RR.

Porém, alguns colegas do bloco passaram a caracterizar a atual gestão de 
SP enquanto "máfia", e seus opositores, incluindo a gangue do secretário-geral da 
FENTECT, a Articulação Sindical, de José Rivaldo, o "Talibã", como os aliados da 
democracia.

 A solução encontrada para "salvar a categoria da máfia" foi organizar, para 
a eleição do SINTECT-SP em 2010, um "chapão democrático": TODOS contra o 
PCdoB. Todos mesmo, inclusive a banda podre, entre as mais podres, da 
governista FENTECT. É, aquela federação que não faz nada e, quando faz, é para 
desmoralizar a categoria e defender o governo federal...

 Argumentando que essa "união" é a única forma de derrotar o PCdoB e 
resgatar a democracia dentro do sindicato, o PSTU - líder desse movimento - 
resolve compor uma chapa com o PT (Articulação e DS) e inclusive coloca como 
Secretário de Finanças, o atual Secretário Geral da FENTECT e responsável pelas 
maiores traições aos trabalhadores de Correios dos últimos anos: o "Talibã"!

 O que é isso, companheiros? Aliar-se a uma máfia nacional para derrotar 
outra regional? Porque quem conhece as práticas da Articulação dentro do 
movimento de massas (sindical, estudantil e popular) sabe que essa corrente não 
tem qualquer comprometimento com a democracia operária e muito menos com a 
causa dos trabalhadores.

Devemos destacar que as fraudes, os golpes e as traições não são atitudes 
excepcionais, e sim cotidianas de ambas organizações. Para quem não conhece, 

alguns membros mais ilustres da Articulação são: Zé Dirceu, Palloci, Dilma, Lula!
 Nem na lógica "honesta" de um oportunista isso faz sentido. O que diz um 

oportunista, querendo ganhar cargos, mas tendo algum tipo de limite? O PSTU nos 
ensinou muito desta arte nos últimos anos, repetindo frases e táticas antes muito 
praticadas pela chamada "esquerda do PT". Dizem eles: "a contradição é deles", "é 
para derrotar um inimigo maior", "é tático, e há uma ruptura progressiva na 
burocracia", e outras pérolas. Mas nada encaixa nesta eleição.

A Articulação nem é a "ruptura pela esquerda" do sindicato, nem é da 
"oposição" (pois é muito mais situação que o PCdoB, nacionalmente, e com cargos 
no governo, como corrente do patrão).

 A situação é ainda mais absurda quando se toma conhecimento que, neste 
mesmo ano, o PSTU se aliou com o PCdoB em chapas contra a Articulação, nos 
bancários, por exemplo. Exatamente o oposto do que faz nos Correios de SP, mas 
usando os mesmos argumentos: contra a máfia, o "império", para "retomar o 
sindicato", etc. Ou seja: não há critério nenhum. É puro oportunismo.

 Nos próximos anos, os grandes embates da categoria serão contra o 
governo federal, do PT, para defender essa estatal da privatização. Aliar-se ao 
governo para derrotar o próprio governo? Como é que se faz isso? A chapa 
proposta pelo PSTU deixa claro, desde já, que não se propõe a enfrentar Lula-
Dilma, ou seja, um sindicato que não quer, e não vai, lutar contra o patrão.

 Aliar-se com o patrão é uma traição só comparável a aliar-se com o 
governo. Os renegados do bloco do 17, ex-opositores, aderiram de mala e cuia ao 
sindicalismo pelego e vendido, numa prática fisiológica de abandonar princípios e 
rasgar programas em troca de cargos.

 Uma entidade que não luta para defender os interesses de sua categoria e 
não se enfrenta com quem a ataca serve, única e exclusivamente, ao governo, ao 
patrão e, consequentemente, ao capitalismo, pois enfraquece e desmoraliza a 
classe trabalhadora.

Nós, do Movimento Revolucionário, somos contra essa chapa e rejeitamos 
seu programa desde a sua conformação. As duas chapas, a do PCdoB e a da 
Articulação/PSTU são inimigas dos trabalhadores, por seu programa inexistente 
quanto ao enfrentamento do governo (que nenhuma cita) e por sua composição 
governista.

 Nós fizemos o chamado para que PSTU e PCO, que são organizações 
operárias, compusessem uma chapa classista para derrotar O GOVERNO nas 
eleições para o sindicato, pois, ao não ter uma chapa dos trabalhadores, é inevitável 
que se esteja numa chapa do patrão. Entretanto, o PSTU, numa postura 
completamente equivocada, rejeitou, preferindo aliar-se ao governo num momento 
tão importante!

Acreditamos na força da classe trabalhadora e rejeitamos a avaliação da 
necessidade em aliar-se à burocracia e ao governo para derrotar outra chapa, 
também do governo. Mesmo que fosse para perder, mas para apresentar aos 
trabalhadores um programa que desse resposta às suas necessidades. Foi isso 
que o PSTU abriu mão de fazer. Os trabalhadores não precisam de duas chapas 
iguais, que não denunciam o governo e iludem a categoria com um programa 
limitado.

Mais uma vez, infelizmente, os trabalhadores não têm uma chapa forte e 
unificada dos lutadores e o PSTU mostra que não tem estratégia nacional. Em cada 
eleição, procura um aliado "tático" para chegar ao aparato, independente do 
programa e das consequências aos trabalhadores!

Bloco de oposição nasce para lutar pela categoria. Não para lutar por cargos a qualquer custo!

Lutar contra o governo com um 
programa classista

 PSTU e Articulação juntos estão vendendo o trabalhador por R$ 2 mil
  A vergonhosa aliança entre os representantes de José Dirceu e Zé Maria 

já cometeu seu primeiro crime, antes mesmo de assumir o sindicato. Sem que 
sequer o governo de Frente Popular tenha que ter se dado ao trabalho de 
estabelecer um preço para comprar os direitos dos trabalhadores, a dupla 
Geraldinho e Talibã, do PSTU e PT, saíram se oferecendo à venda, assim como 
toda a categoria, em troca de um abono de 2 mil pra quem aderir ao plano de 
contingência.

Este plano é a base do desvio de função e do cargo amplo do PCCS 2008, 
que tenta acabar com o concurso específico e as remunerações adicionais dos 
Operadores de Triagens e Transbordo (OTTs), carteiros, atendentes comerciais, 
etc,. e o trabalhador passa a ter que desempenhar as funções conforme a 
necessidade da empresa.

Nem o governo teve coragem de propor um abono em troca disso. Em 
outras categorias, onde o governo faz estas ofertas, o movimento sindical sempre 
combate. Não precisamos esperar nem mesmo a vitória desta chapa para 
observar: não há programa comum entre o patrão e o trabalhador. O "programa 
mínimo" entre os dois é sempre o programa do primeiro.

Chapa do Bloco?
Para defender o apoio a essa chapa governista, alguns militantes e 

sindicalistas passaram a alardeá-la enquanto "chapa do bloco". Isso é mentira! 
Diversas entidades que compõe o Bloco rejeitaram a composição dessa chapa e 
negaram apoio político e financeiro (RS, Campinas, MG, AM).

Com isso, diante dessa traição promovida pelo PSTU, o "Bloco" deixou de 
existir, pois se prova incapaz de exercer o papel para o qual supostamente foi 
criado: liderar os sindicatos da categoria na luta contra o governo. Além disso, 
hoje o ex-bloco se pulverizou. Metade do bloco está aderida à Articulação, e a 
outra está contra.

 A única chapa que, minimamente, defende algo do programa apresentado 
pelo bloco é a chapa do PCO, a única chapa com uma composição classista da 
eleição, embora não represente os interesses dos trabalhadores. O PCO esteve 
disposto a fechar a chapa com correntes do governo, negociando até o final como 
seria sua participação, apesar da DS e de parte da Articulação. O problema foi a 
Articulação ter vindo inteira, e com o Talibã de abre-alas. Além disso, o PCO 
defende e integra a CUT, colaborando desde dentro com o sindicalismo 
governista no Brasil.

 Ainda assim, apesar de um programa que não corresponde ao que a 
categoria necessita, e à sua ruptura vacilante com a chapa governista, é um dever 
dos revolucionários reconhecer a realidade, e ela mostra que há uma chapa sem 
o governo e sem representante do patrão nesta eleição. Por isso, mesmo que de 
forma crítica, achamos que o voto nesta chapa é o voto contra o governo e as 
traições sindicais, como o acordo bianual, nestas eleições.

Quem é mais traidor, Maioria da direção da FENTECT ou a direção do Sintect/SP?
A Federação Nacional dos Trabalhadores da Empresa de Correios e 

Telégrafos (FENTECT) virou um braço do governo Lula no movimento sindical, e trai 
as greves da categoria ano após ano. Agora, além de boicotar todas as mais 
recentes lutas da categoria, como a própria campanha salarial deste ano - que não 
existiu - sabotou seus principais fóruns de deliberação.

Foi assim, por exemplo, que fechou à força o CONREP (Conselho de 
representantes que definiria a pauta da campanha salarial este ano), chamando a 
polícia contra os trabalhadores. A FENTECT também descumpriu resoluções dos 
fóruns de sindicatos de todo o país, também impedindo qualquer manifestação ativa 
contra a atual situação de corrupção e sucateamento dentro da empresa, loteada 
por Lula para o PMDB. E quem dirige a FENTECT? PT e PCdoB.

Entretanto, mais próximo à categoria do que a FENTECT são os sindicatos 
locais, e o atual SINTECT-SP nada mais é do que uma reprodução da federação: 

boicota as lutas da categoria e sabota todas iniciativas de luta dos trabalhadores. 
Em São Paulo, ou as assembleias não acontecem, ou acontecem fora do horário e 
data programada e com baixa convocatória! E quem dirige o SINTECT-SP? O 
PCdoB.

O SINTECT-SP recentemente excedeu sua própria burocracia: ampliou 
seu mandato de três para quatro anos e aprovou resolução que permite a expulsão, 
via Direção Executiva do sindicato, de trabalhadores sindicalizados que façam 
"acusações" contra seus diretores, ou seja, pode expulsar entre quatro paredes, na 
reunião de cúpula. Mas a FENTECT tem a mesma prática, como descrevemos 
acima.

Ou seja, SINTECT-SP e FENTECT são nomes diferentes para representar 
em diferentes âmbitos a mesma coisa: um tipo de sindicalismo corrupto, gângster e 
totalmente vendido e pelego.


