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OPOSIÇÃO DE ESQUERDA A DILMA!
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Os trabalhadores, ao longo da história de suas lutas, tiveram 
inúmeras experiências com os diferentes tipos de direções dentro do 
Movimento Sindical. 

No Brasil, por muitos anos, a grande referência de organização, 
do ponto de vista da luta classista, foi a CUT, surgida em meio às 
maiores greves operárias, quando o movimento sindical vinha de um 
período de fragilização e quase destruição por parte da ditadura militar. 
Na década de 80 essa central foi um dos fenômenos mais progressivos, 
sendo a expressão dos trabalhadores que voltavam a tomar 
consciência da necessidade de atuar como classe, unificada para 
derrotar os ataques dos governos e patrões, intervindo em campanhas 
salariais e queda de presidentes. 

A Central Única dos Trabalhadores hoje é um braço do governo 
dentro do movimento sindical. Os principais ataques feitos aos 
trabalhadores no último período tiveram esta central como linha de 
frente, não só ajudando a elaborar cada uma dessas medidas, mas 
contribuindo com a sua aplicação, usando de seu prestigio e sua 
história para aplicar o que passou anos condenando. Com a chegada 
de Lula ao governo, a CUT passa para a trincheira do governo, 
abandonando  ass im qua lque r  pe rspec t i va  c lass i s ta .  
Consequentemente, a CUT soma-se aos tradicionais pelegos dentro do 
movimento sindical, como UGT e Força Sindical (verdadeiras máfias no 

Uma frente que não luta contra o governo, luta contra quem afinal?
Assim, é importante discutir essa frente única que se organiza 

nacionalmente, supostamente para resistir em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e aposentados. O debate está sendo feito pelas mais 
diversas organizações sindicais, desde a UGT, passando por CTB, até 
a CSP-Conlutas. Existe inclusive uma 
nota pública deste fórum, apresentando 
em linhas gerais o intuito dessa “união”. 

A questão da unidade como um 
fim em si mesmo, antes de discutir o 
programa e a finalidade da “junção,  j á  
vem sendo feito na Conlutas há muito 
tempo. Desde já, essa união de 
diferentes agrupamentos é alardeada 
como uma vitória por si só. No caso da 
atual frente única que estão criando é 
ainda pior, pois já se estabeleceu um 
programa (ainda que a sua direção -
PSOL E PSTU- negue tratar-se de um 
“programa”). 

O fato é que há uma carta onde se 
listam pontos e objetivos comuns, com 
uma trajetória comum. São pelo menos 
15 bandeiras de “luta” e reuniões 
sistemáticas, e isso tem nome: frente única. E isso poderia ser feito, 
mas não em unidade com o próprio governo, como acontece nesse 
fórum. 

Na sociedade capitalista não há nada neutro: ou se está ao lado 
dos trabalhadores, ou dos patrões. As lutas e as greves já ensinaram 
isso, mostrando a aliança permanente dos governos e patrões. Para se 
ter idéia da gravidade do que está ocorrendo, consta no manifesto do 
fórum que “este espaço de unidade não se constitui para fazer oposição 

nem apoiar o governo”. Essa neutralidade é nefasta aos 
trabalhadores, pois aponta que é necessário lutar, mas sem dizer 
contra quem...e quem luta sem saber quem é o inimigo, na verdade 
luta em vão e favorece o lado mais forte!

Justamente no momento em que 
o governo Dilma assume e já anuncia 
um pacote de ataques e arrocho, 
quando o Brasil tem de correr contra o 
tempo e o falso crescimento baseia-se 
no endividamento da imensa maioria 
da população, essa é a resposta de 
muitos dirigentes e entidades do 
movimento sindical: unir para lutar, 
mas lutar contra ninguém. A situação 
consegue piorar quando se analisam 
as propostas de lutas a serem 
tocadas: do inicio ao fim, emendas e 
reformas, com denúncias meramente 
pontuais. Um programa que permite 
ao setor mais pelego e reformista 
dentro do governo poder assinar 
tranquilamente. Vergonhosamente, a 
C O N L U T A S  é  u m a  d a s  

impulsionadoras desse processo, mentindo para os trabalhadores de 
que se trata de algo progressivo!

A CONLUTAS surgiu para lutar contra a frente popular, por 
entender que dentro do movimento sindical grande parte das 
organizações havia passado para a trincheira do governo e dos 
patrões. Hoje, ela é impulsionadora de um fórum que sequer se pauta 
e se coloca na oposição de esquerda ao novo governo de Frente 
Popular.

movimento, sempre a serviço dos patrões).
Nesse entendimento, um setor considerável da base de 

trabalhadores iniciou um processo de ruptura com a CUT, 
contribuindo para o surgimento de novas ferramentas de luta. A 
CONLUTAS, em seu surgimento, expressou o passo mais 
progressivo e importante desse processo, impulsionando a ruptura 
de outros trabalhadores e sindicatos. Ou seja, a Conlutas veio para 
reafirmar a independência em relação aos governos, enfrentar 
ataques e privatizações, assim como as reformas neoliberais 
encomendadas pelo imperialismo. Marchas e manifestações foram 
suas principais atividades, crescendo a cada ano. 

Hoje, infelizmente, não se pode descrever o mesmo quadro: a 
necessidade dos trabalhadores segue sendo a de enfrentar o 
governo e as centrais traidoras, porém a CONLUTAS anda na 
contramão disso. Em relação ao governo, tem uma postura 
semelhante à adotada pela “esquerda” cutista, com críticas pontuais, 
enfatizando que existem medidas progressivas por parte desse 
governo. Isso não só é antimarxista como retrocede naquilo que os 
trabalhadores já compreenderam depois de 8 anos de Lula: que a 
frente popular também é nossa inimiga e precisamos enfrentá-la, e 
derrotá-la.

Nós, do Movimento Revolucionário, entendemos que esse 
passo que a CONLUTAS está dando é muito grave e pior do que tudo o 
que já havia feito até então, pois agora se junta ao que há de mais 
pelego dentro do movimento sindical, sempre argumentando que “a 
contradição é deles”. Que contradição existe em lutar por 15 bandeiras 
parcialmente críticas ao governo, sem sequer apontar o verdadeiro 
inimigo? A contradição é do PSTU-PSOL, e não da pelegada! 

E, para completar com chave de ouro, não há absolutamente 
nada agendado! Nada de luta, ato, passeata, campanhas na base das 
categorias. Estão apostando na organização “por cima”, em acordos 

entre dirigentes, sem plenárias de base, discussão nos locais de 
trabalho e estudo. Chamamos os trabalhadores de base a constituir 
um bloco dentro da CONLUTAS, para fazer frente a tantos desvios e 
mudanças no programa dessa central e reafirmar a necessidade de 
lutar contra o governo, apontando uma alternativa classista e 
socialista diante de tantas traições da CUT e demais centrais 
sindicais governistas. A necessidade dos trabalhadores é lutar contra 
Dilma e seus ataques, colocando-se na oposição de esquerda a seu 
governo... e infelizmente a unidade que planejam esses dirigentes 
está longe da necessidade dos trabalhadores. 

 depois do fracassado congresso de unificação, 
é a vez da unidade programática com os setores mais pelegos do movimento sindical!

Nova traição da CSP-CONLUTAS: 

Mudar os rumos da Conlutas-CSP para defender os interesses dos trabalhadores!

+ +
++
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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

EDITORIAL !
Iniciamos o ano 4 de nosso Correio dos Trabalhadores com muita 

satisfação, trazendo nosso ponto de vista de um dos mais importantes 
acontecimentos da luta de classes nos últimos tempos: a revolução em 
curso na Tunísia. 

2011 iniciou e já esta surpreendendo a todos, tanto os trabalhadores 
em luta que não esperavam que os países do norte da África e do oriente 
médio se rebelassem com tamanha força, chegando ao ponto de 
expulsarem do país seu próprio presidente, acontecimento que remete, 
tanto pelo fato em si, como pela importância histórica, ao maio de 68, na 
França, quando as mobilizações populares fizeram com que Charles de 
Gaulle fugisse para se esconder, na Alemanha, ate que as mobilizações 
fossem estabilizadas. 

Os olhos de todos os trabalhadores devem estar voltados para 
aqueles países que confirmam aquilo que o Movimento Revolucionário 
sempre afirma: só a luta muda a vida!

Enquanto os trabalhadores tunisianos e dos vizinhos procuram 
soluções para seus problemas tomando as ruas, no Brasil a verdade esta 
cada vez mais escancara. Mais uma vez, o ano inicia com tragédias. O 
sudeste novamente fica debaixo dágua, causando o pior desastre “natural” 
da história do Brasil, chegando a morrer mais de 800 pessoas nas cidades 

do interior do Rio de Janeiro. Toda a responsabilidade de cada uma destas 
mortes é do governo Lula e Dilma, e todas outras autoridades, que nada 
fizeram para evitar todas as mortes, mesmo sabendo do risco que corriam.

A luta este ano será pautada por muitos ataques do governo Dilma, 
que mesmo antes de ser eleita já anunciava o corte de 40 bilhões de reais 
em todos os ministérios. Desde já os trabalhadores brasileiros devem fazer 
como, os povos árabes, lutar para derrotar Dilma. Por isso devemos prepara 
a luta desde agora, nesta edição uma ´serie especial de matérias onde 
declaramos nossas caracterizações da luta de algumas das principais 
categorias do páis – os correios – onde nossa militância desempenha papel 
fundamental.

O Movimento Revolucionário já se coloca a disposição das lutas e 
preparando os trabalhadores para derrotar Dilma e seus ataques, assim 
assumimos desde já o papel de ser oposição de esquerda ao governo 
Dilma, que representa a continuidade do governo Lula, mesmo que tenha 
outro nome a política é uma só. 

Assim 2011, a exemplo dos trabalhadores na Tunísia, já se anuncia 
como um ano para entrar para a história onde o proletariado de todo o 
mundo devem arrancar conquistas das mãos da burguesia e avançar na 
construção do socialismo no mundo todo.
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Derrotar os planos do governo Dilma e
 lutar por um plano de obras públicas já!

O país se comoveu com a tragédia na região serrana do Rio de 
Janeiro. As fortes chuvas e inundações causaram a morte de mais de 
mil pessoas, nessa que foi a maior tragédia dessa natureza na história 
do país.

Mas, para além da solidariedade com as vítimas que sofreram 
com as fortes chuvas, queremos registrar a nossa mais profunda 
indignação e revolta com as causas reais que determinaram a 
gravidade desses acontecimentos.

Se hoje milhares de pessoas estão sem moradia, feridas ou 
mesmo mortas, é responsabilidade de alguém. Historicamente, os 
sucessivos governos permitiram que a população pobre fosse 
construindo moradias precárias em áreas de risco, sem nenhuma 
estrutura, condição e planejamento.

Mais do que permitirem, as elites do Brasil na verdade 
obrigaram o povo pobre a irem se aglomerando nas periferias das 
grandes cidades, visto que nunca ofereceram oportunidade de 
trabalho e condições mínimas de vidas nos grandes centros e 
capitais. Desse processo de exclusão social, onde a burguesia 
empurra as massas para as margens da sociedade, é que se 
desenvolve em ritmo acelerado o processo de construção de 
moradias precárias e favelas. 

Nos últimos anos, muitas dessas comunidades tornaram-se 
palco de tragédias em praticamente todas as regiões do país. 
Obviamente, a força das chuvas tem seu aspecto climático e natural, 
ainda que potencializado devido à ação anárquica do capitalismo 
sobre o meio ambiente. Entretanto, o Estado e o governo Federal são 
os principais responsáveis pela atual tragédia.

O governo Lula passou 8 anos assistindo a tudo sem combater 
a fundo a situação das moradias precárias bem como o déficit 
habitacional do país, que ainda é de 5,8 milhões de moradias -de 
acordo com o 4º Relatório Nacional de Acompanhamento dos 
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio-. O programa Minha Casa 
Minha Vida, além de ter um caráter muito mais eleitoreiro e midiático 
do que efetivo e prático, é inexpressivo diante da situação da moradia 
popular brasileira. 

Ainda assim, causa espanto a hipocrisia de Sérgio Cabral e 
Dilma. Além de não apontarem para a resolução imediata do 
problema em sua essência, não apresentam qualquer plano de 
investimento pesado em habitação e jogam a culpa da tragédia nas 
costas das próprias vítimas. Quando dizem que a culpa pelos 
desabamentos é dos próprios moradores que construíram suas 
casas em “áreas de risco”, parecem desconhecer a história do Brasil e 
de seus partidos políticos, responsáveis pelas medidas que levaram 
as pessoas a viverem precariamente e afastarem-se dos centros 
urbanos para se aglomerarem em subúrbios e morros. Além disso, 
essa declaração é um deboche e uma afronta à classe trabalhadora, 

pois é feita no mesmo momento em que o governo decide deixar o 
salário mínimo em 540 reais. Como as famílias construirão casas com 
boa estrutura e em áreas de segurança com um salário miserável 
desses? Se os deputados precisam de mais de 20 mil para 
“sobreviverem”, por que os trabalhadores, responsáveis pela 
produção da riqueza desse país, podem viver com tão menos?

Nesse sentido, denunciamos o governo Dilma e sua política de 
exclusão, segregação e criminalização dos morros e favelas do país. 
Os jovens negros, as famílias de trabalhadores e o conjunto das 
pessoas que habitam as favelas e vilas do país estão sendo 
submetidos a um processo de exploração, repressão e destruição 
permanente.

A política de ocupação militar dos morros do Rio de Janeiro (as 
UPPs) deve ser estendida a outras regiões do país, o que desde já 
aponta para um cenário de aumento da violência e do genocídio 
institucional que a burguesia e os governos cometem contra essas 
comunidades. Esse quadro deve se aprofundar até a copa do mundo 
e as olimpíadas, como forma de promover uma verdadeira limpeza 
étnica nas cidades onde os turistas se farão presentes. 

Ou seja, desde o Brasil monárquico até hoje, o Estado sempre 
excluiu os negros e os pobres em geral dos centros urbanos e do 
acesso à educação, saúde e moradia digna. Agora, a frente popular 
de Lula e Dilma não só mantém essa política histórica como dá um 
passo a mais, visto que as conseqüências de todo esse processo de 
exclusão, como o surgimento do crime organizado, o tráfico, as 
moradias precárias e as tragédias “socioambientais”, são tratadas 
pelo governo do PT como caso de polícia, com maior fiscalização e 
cobrança sobre os moradores.

Contra a história racista de segregação e contra o governo 
Dilma, propomos um plano de obras públicas, através da construção 
de casas de qualidade para todos, escolas, creches, hospitais, como 
forma de combater a precarização da moradia e gerar milhões de 
empregos no país. 

Defendemos que o governo deixe de pagar a dívida pública, 
superior a 1 trilhão de reais, e estatize, sem indenização e sob 
controle dos trabalhadores, o conjunto das grandes empresas e 
riquezas do país, investindo pesado em moradia, emprego e projetos 
que visem a prevenção de tragédias ocasionadas por enchentes e 
demais catástrofes naturais.

Qualquer outra política, como a antecipação do bolsa família, o 
envio de mantimentos e uma maior fiscalização sobre as áreas de 
risco não passam de um teatro criminoso do governo do PT e da 
burguesia, que trata quem vive nos morros e favelas como bandidos, 
marginais e, agora, irresponsáveis.

Solidariedade aos trabalhadores vítimas das enchentes 
no rio de janeiro.

Moradores procuram entre mortos, seus parentes desaparecidos. 

Como a ajuda das autoridades não chega, são os próprios 
moradores que fazem os resgates. 
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Os trabalhadores dos Correios têm um ano difícil pela frente. O 
governo Dilma nomeou como Ministro das Telecomunicações Paulo 
Bernardo e, para a presidência da ECT, Wagner Pinheiro, ambos do PT. 

Com isso, abriu-se um debate sobre as (im)possibilidades de algum 
tipo de mudança na atual política de desmonte e sucateamento imposta nos 
últimos 8 anos de governo Lula, tendo a frente dos Correios Helio Costa e o 
PMDB. Essa composição, por sinal, sempre foi a desculpa dada pelos 
membros do PT, seja dentro do governo ou nos sindicatos onde atuam: tudo 
era culpa do PMDB!

Entretanto, mesmo com pouco tempo de posse, os petistas agora a 
frente da estatal já deram todos os sinais possíveis de que a política vai 

seguir a mesma. O governo vai seguir criando as condições para ali na 
frente abrir o capital da ECT e transformá-la em Sociedade Anônima (S.A). 
Esse é o primeiro passo para a privatização completa. 

As entrevistas de Paulo Bernardo e Pinheiro, mas principalmente 
suas poucas medidas até agora, não deixam dúvidas de que a realidade vai 
endurecer para os trabalhadores dos Correios e para a população que utiliza 
esse serviço elementar.

Primeiramente, o novo comando já anunciou que irá criar uma 
subsidiária para o transporte de carga aérea e noturna, bem como tem a 
intenção de fazer o mesmo em relação a toda parte logística da ECT. Essa 
subsidiária será baseada em parcerias público privada (PPPs), o que por si 
só já é um projeto conhecido dos Correios S.A.

Além disso, o Concurso público já está a mais de um ano para ser 
realizado e até agora nada! Depois de adiado e anulado por milhares de 
vezes em 2010, em 2011 a promessa de que fosse realizado logo no início 
parece que não será cumprida. A desculpa em 2010 era o fato de que em 
ano eleitoral não podiam fazer o concurso. Mas até agora, já no final de 
Janeiro, nem mesmo edital foi publicado.

Essa novela do concurso público, que tem gerado um transtorno 
nunca antes visto na história dos Correios -os funcionários não aguentam 
mais a sobrecarga de trabalho e os carteiros tem sido vitimas de cobranças, 
ameaças e até agressões nas ruas por conta do atraso das 
correspondências- têm dois objetivos centrais. Primeiramente, o governo 
deixou a situação tornar-se caótica para justificar o que pretende fazer de 
forma definitiva: a contratação de mão de obra temporária e terceirizada em 

Por tudo isso, o 
ano de 2011 já começou 
com muita pressão e luta 
dos trabalhadores.

Recentemente, 
e m  P o r t o  A l e g r e ,  
aproximadamente 100 
trabalhadores tomaram 
as ruas do centro da 
c i d a d e ,  d e p o i s  d o  
expediente, por volta das 
19 horas, para realizar 
uma passeata e dizer 
para a população que a 
culpa da crise dos 
Correios e da queda da 
qualidade do serviço 
p o s t a l  n ã o  é  d o s  
car te i ros e demais 
trabalhadores. A culpa é 
inteiramente do governo 
Lula e agora de Dilma 
q u e  i m p õ e m  a o s  
Correios uma política 
clara de desmonte e 
suca teamento ,  não  
r e a l i z a m  c o n c u r s o  
público e precarizam a 
mão de obra, para ali na 

substituição ao concurso público. Nesse momento, são milhares de novos 
terceirizados trabalhando em atividades fins da ECT, o que é condenado 
inclusive pelo TCU. 

Ao mesmo tempo, além da precarização do serviço, a anulação do 
concurso público veio para impor de vez aos trabalhadores um Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários elaborado em 2008 (PCCS 2008), que sempre 
foi rejeitado pela categoria. Esse novo PCCS acaba com a distinção dos 
cargos dentro dos Correios, como carteiro, atendente comercial e Operador 
de Triagem e Transbordo e cria o 'Agente de Correio'. Dessa forma, legaliza-
se o desvio de função desenfreado, abrindo terreno para que os 
funcionários da ECT realizem todo o tipo de atividade, sem ganhar qualquer 
adicional ou função gratificada, visto que todos seriam 'agente de correios', 
um cargo amplo.

frente vender a ECT, 
como estão fazendo com 
o Banco do Brasil, 
Petrobrás, Infraero, etc. 

M a s  o  m a i s  
importante, e o que já 
começa a percorrer os 
locais de trabalho, é o 
fato de que nesse ano o 
governo não vai poder 
contar com o acordo 
bianual, assinado de 
forma fraudulenta em 
2 0 0 9 ,  p r o i b i n d o  
judicialmente a greve em 
2010. Em 2011 terá 
campanha salarial de 
qualquer maneira, e os 
trabalhadores virão com 
m u i t a  f o r c a  p a r a  
compensar todas as 
perdas que tiveram no 
a n o  p a s s a d o ,  e m  
especial o fato de terem 
ganhado apenas 0,1% 
de reajuste salarial e ter 
passado o ano inteiro 
sem concurso público. 

PT e PMDB são iguais.

2011: não a outro acordo bianual para frear a luta!

Organizar a oposição e a luta na base, a revelia dos pelegos!

Trabalhadores em Correios: preparar a campanha salarial 2011 desde agora!

Um ano sem concurso público para terceirizar e criar o cargo amplo!

Os sindicatos vendidos e em especial a federação 
(FENTECT), ligados ao PT e PCdoB, podem ir preparando o acordo e 
as traições que quiserem, mas não conseguirão conter a mobilização 
que já começa a surgir na base da categoria.

Por isso, desde já, chamamos todos os sindicatos que tem o 
mínimo de compromisso com os trabalhadores e, principalmente, 
chamamos a base a preparar desde já a campanha salarial 2011 e a 
luta pelo concurso público, pelo fim das terceirizações e contra a 
privatização da ECT.

Se preciso for, faremos essa luta a revelia dos pelegos, por fora 
dos fóruns da Fentect e dos sindicatos governistas. Vamos disputar 
cada um destes, mas sem nenhuma ilusão de que daí vai sair alguma 
luta, tamanho é o atrelamento desses sindicalistas com o governo 
Dilma, Paulo Bernardo e Wagner Pinheiro.

É preciso construir uma oposição de esquerda ao governo e 
aos pelegos dentro do movimento sindical desde agora, para garantir 
que sim ou sim os trabalhadores tenham ferramentas e organização 
suficiente para lutar e resistir em 2011.

Manifestação ocorrida no dia 13 de janeiro, pelas ruas do centro de 
Porto Alegre iniciando a luta da categoria no RS.
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A saúde assiste a cenas de filas cada vez maiores: hospitais 
superlotados, filas de espera para consultas e meses para cirurgias. 
O desespero de uma família que precisa de atendimento para um filho 
ou um idoso, por exemplo, e que sofrem com condições lamentáveis e 
demoras que muitas vezes levam à morte, agora vai ser maior ainda.

A questão da moradia, que ainda tem milhões de trabalhadores 
vivendo em encostas de morro sujeitas a desabar a qualquer 
momento, em favelas e vilas sem esgoto, sem água e de chão batido, 
freqüentemente alagadas, também vai piorar. 

A educação seguirá impossível para muita gente; a segurança 
pública seguirá num caos e os salários de trabalhadores e 
aposentados seguirão miseráveis, numa realidade em que viver com 
R$ 545 é um milagre.

Tudo isso não faz parte de uma visão apocalíptica ou de uma 
expectativa pessimista, mas sim das consequências inevitáveis do 
que a própria nova presidente, Dilma Rousseff anuncia: corte de 
verbas de bilhões de reais!

Logo após as promessas de eleição e o resultado de sua 
vitória, Dilma já admitiu cortar, ao menos, R$ 12 bilhões no orçamento 
da União de 2011, aprovado pelo Congresso Nacional. Depois, os 
números começaram a subir: R$ 20 bilhões, 30 bilhões... até  que a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), principal entidade 
patronal do país, propôs um corte de R$ 40 bilhões no orçamento. 

A CNI reúne setores empresariais que contribuíram com 
milhões de reais à candidatura de Dilma à presidência e que exercem 
uma enorme influência no novo governo. Por isso, o Movimento 
Revolucionário já vinha dizendo que “a CNI não pede; ela manda”. 
Dito e feito! Dilma, logo em seguida, deu a ordem a seus ministros da 
Fazenda (Guido Mantega) e do Planejamento (Miriam Belchior) de 
cortar exatamente este valor.

Mas o “leilão” de quem dá mais na hora de exigir cortes que vão 
levar a educação, a saúde e os salários a uma situação terrível e 
ainda mais vergonhosa, não acabou: Dilma agora fala que pode 
cortar entre R$ 50 e R$ 64 bilhões!

A mentira divulgada no governo Lula, de que o Brasil deixou de 
ser um país devedor e que agora é o país que empresta dinheiro, 
nunca foi uma mentira tão deslavada e desmoralizada pelos 
números. A dívida pública bate recordes e já supera R$ 1,6 trilhão, 
consumindo mais de R$ 180 bilhões apenas com o pagamento dos 
juros e serviços desta dívida. 

Esta dívida aumenta todo ano, e a economia do orçamento não 
consegue parar isso. É um sacrifício enorme do povo, sem resultado 
nenhum. Como Dilma quer voltar a cumprir seus compromissos com o 
FMI e o “mercado internacional”, de fazer economia (superávit 
primário) de pelo menos 3,1% do orçamento para dar aos banqueiros 
da dívida, agora vão vir os cortes escandalosos que ameaçam 
afundar o Brasil!

Isso mostra duas coisas: a primeira é que o Brasil caminha 
para o buraco, se continuar pagando esta dívida que já foi paga várias 
vezes, mas que nunca acaba e segue crescendo, graças aos juros; a 
segunda verdade revelada é que Dilma quer economizar até R$ 60 bi 
através da pobreza e falta de investimento para a população 
trabalhadora e mais pobre, mas não se importa em pagar o triplo disso 

para banqueiros internacionais e nacionais.
Os efeitos práticos dessa opção pelos bilionários e 

multinacionais é que o salário mínimo brasileiro continuará sendo 
menos da metade do que o Dieese calcula como sendo necessário 
para que uma pessoa sobreviva, pagando aluguel, transporte, 
comida, impostos e seus gastos mínimos com saúde, educação e 
lazer.

Os trabalhadores vão pagar o pato, desde os que passarão a 
ganhar ridículos R$ 545, até os que ganham acima disso, mas 
seguem ganhando muito mal. Dilma anuncia que irá arrochar salários 
de enfermeiros, médicos, professores, etc., que são servidores 
federais em hospitais, escolas técnicas, universidades e que, agora, 
ficaram sabendo que vão ter que se virar com os salários que 
ganharam ano passado, num 2011 que já tem a inflação batendo 
recordes!

O mesmo vai ocorrer com os aposentados, que seguirão 
ladeira abaixo, ganhando pouco e gastando cada vez mais com 
remédios e cuidados tão necessários numa idade mais avançada.

Ao mesmo tempo em que o futuro se anuncia sombrio quanto ao 
salário (que deve ser congelado em muitos setores neste ano) e 
investimentos sociais, o custo de vida não para de subir.

O Índice de Preços ao Consumidor Classe 1 (IPC-C1), que 
mede a inflação para famílias com renda de um a 2,5 salários 
mínimos, ou seja, os mais pobres, encerrou 2010 com uma alta de 
7,33%. Bem mais que a variação geral de 6,24% do índice e muito 
mais que os já altíssimos 5,91% do manipulado índice do IPCA em 
2010, que ainda assim foi o maior desde 2004. E além da inflação 
crescer, são os produtos populares os que mais sobem: alimentação 
(11,03%), transportes (9,03%), saúde e cuidados pessoais (5,02%), 
etc. 

Junto da inflação em alta, as pessoas estão devendo uma 
montanha de dinheiro. No final de 2010, o total de crédito e, portanto, 
de dívidas, já que quando se toma dinheiro emprestado isso é uma 
dívida que se assume, chegou a quase dois trilhões de reais! Mais 
exatamente R$ 1.704.000.000.000,00! É tanto zero que é difícil 
dimensionar isso, mas os efeitos são sentidos num mar de pessoas 
no SPC, no “negativo” do banco e com contas vencidas por pagar.

Diante do arrocho em dose dupla que os trabalhadores estão 
sofrendo, via inflação e corte de gastos sociais e com salário, é 
preciso lutar e resistir, para derrotar os planos de Dilma e dos 
governistas no movimento sindical.

O Brasil devendo cada vez mais!

Inflação vai comer os salários de todos

Dilma quer cortar salários, aposentadorias e investimentos sociais. 
Oposição de esquerda a Dilma!

É hora de enfrentar dilma. Oposição de esquerda 
a Dilma e ao congresso corrupto!

Os trabalhadores só têm uma saída para responder a esta 
avalanche de ataques que já é anunciada: derrotar os ataques nas 
ruas, com lutas, manifestações e greves. Em 2011, os metalúrgicos, 
petroleiros, bancários, carteiros, professores, profissionais da saúde, 
etc., terão a missão de fazer greves fortes para derrubar o plano de 
Dilma de fazer com que os trabalhadores paguem pela crise.

Além disso, manifestações contra os reajustes de preços, de 
passagens de ônibus, e por mais emprego, salário e direitos (como a 
redução da jornada) são necessidades urgentes!

O Movimento Revolucionário é contra a postura traidora de 
muitos sindicatos e centrais como a CUT, CTB e a Força Sindical, que 

se recusam a enfrentar o governo. E também somos contra o Fórum 
oportunista que a Conlutas está fazendo com esta mesma CTB, e que 
ainda conta com outros traidores históricos, com o objetivo de “não ser 
oposição nem a favor do governo”.

Nós somos oposição! Oposição de esquerda, de luta, 
combativa e revolucionária. Contra Dilma e o Congresso corrupto, que 
já assumem com salários aumentados e arrochando os 
trabalhadores. Não podemos confiar em nenhum partido do 
Congresso Nacional, e devemos sair às ruas contando apenas com 
nossa força, e nossa organização, em cada bairro, fábrica, empresa 
ou escola. 
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Revolução na Tunísia: o poder dos trabalhadores novamente revelado
A Tunísia um país do norte da África acaba de passar por um de seus mais extraordinários episódios em toda sua história. Uma verdadeira revolução, 

que entrará para história como Revolução Jasmim (em alusão a Revolução dos Cravos, que tirou do poder o ditador Oliveira Salazar) foi responsável pela 
saída do ditador Zine El Aidine Ben Ali, que estava no poder a 23 anos. 

Os trabalhadores tunisianos vivem uma realidade comum a todos os que vivem em paises pobres. A inflação, o aumento do custo de vida, o arrocho 
salarial, o desemprego, etc. foram os principais motivos que levaram a população a se mobilizar com tanta força. Junto a isso a existência de um governo 
ditatorial e corrupto que suprime direitos democráticos da população. Todos esses elementos tornaram a Tunísia um país que invariavelmente se encaminhava 
para mobilizações radicais para derrotar o governo. 

As mobilizações se iniciaram em dezembro de 2010, e a partir das primeiras semanas de janeiro a intensidade e a radicalização da luta foram 
impossíveis de serem contidas. A luta explodiu como um rastilho de pólvora, tamanha a insatisfação popular com o governo e o regime, representações 
máximas da crise capitalista em que o país esta submetido.

O governo se sentindo encurralado, usou a força para tentar impedir o fortalecimento das mobilizações, mas o tiro saiu pela culatra, cada morte de 
manifestante sendo contabilizada, com mais força as manifestações exigiam o derrubada de Bem Ali. Organizações de direitos humanos contabilizam que 
cerca de 120 pessoas morreram durante os protestos. Ben Ali em uma medida desesperada decretou toque de recolher. Mas neste momento, a força da massa 
já se tornara impossível de ser contida. 

Os trabalhadores em cada rua montavam barricadas, se enfrentava com a polícia, e mesmo com todos os choques não se continham, continuavam 
firmes em seu objetivo de derrubar o ditador. 

O exército foi enviado às ruas com o mesmo objetivo das forças policiais, reprimir as mobilizações. Mas os manifestantes, não recuaram diante dos 

tanques de guerra com seus canhões apontados para a multidão. Restou aos manifestantes dialogarem com os militares para mudarem de lado nas trincheiras 
abertas pela luta, e se somarem a luta contra os problemas da sociedade.

O mesmo tratamento não foi feito com a polícia, os manifestantes repudiaram cada vez mais os policiais que atacavam de forma truculenta os 
trabalhadores que lutavam. 

Os protestos pressionram o presidente obrigando a fazer uma nova conformação governamental e arrancou garantias de concessões. Um dia antes de 
sua queda Ben Ali anunciou o fim à censura à imprensa, redução dos preços de produtos básicos, o fim da violência contra os manifestantes e ainda a 
promessa de que não disputaria a próxima eleição em 2014. Porém tudo isso não passou de encenação e logo no dia seguinte já endureceu o discurso dizendo 
que os envolvidos nas manifestações seriam reprimidos.
A raiva da massa é tanto com o governo que o RDC, o partido de Ali, foi alvo de protesto em diversas cidades do país.

O resultado de toda eclosão social resultou na fuga do presidente Ben Ali e toda sua família, sem deixar pista de onde estava se escondendo, já que as 
forças armadas não iriam garantir mais sua defesa. O presidente fugiu de helicóptero como um criminoso que na verdade é.

Com o vazio de poder quem assumiu o poder foi o primeiro-ministro Mohamed Ghannouchi, que pertencia ao governo de Bem Ali. Ghannouchi então 
convocou diversos partidos da oposição para organizar um grande governo de unidade nacional, com a intensão de governar ate as eleições antecipadas 
ocorrerem. Foram chamados todos os vieses de partidos, incluindo o Partido Comunista, que inclusive convocou manifestações de apóio ao novo governo. 
Porém os trabalhadores sabem que tudo isso não passa de uma manobra para evitar que o controle não saia das mãos da burguesia. 

As manifestações não cessaram, os protestos continuam. Até agora milhares de manifestates estão acampados em frente ao escritório do primeiro-
ministro. Diversas greves, regionalizadas já estão com datas marcadas. E a queda de braço entre o poder da burguesia e seu gover no, contra a 
massa trabalhadora 

continua.

Uma revolução popular em curso
As manifestações tinham um caráter claramente anti-capitalistas, lutando por muito mais do que democracia e um novo governo. As manifestações 

surgiram principalmente para lutar contra a inflação e o aumento do custo de vida, a alta dos impostos, arrocho salarial. O desemprego é uma das principais 
reclamações dos tunisianos. 

Além de conviver historicamente com este problema, após a crise mundial em 2008 diversos tunisianos que viviam em países europeus se viram 
obrigados a regressarem ao seu país natal, fazendo com que o índice de desemprego ficasse ainda maior.
Tudo isso faz com que a Revolução Jasmim, seja claramente uma revolução socialista pelas tarefas que deve cumprir, já que as reivindicações dos 
trabalhadores apresentadas durante a luta, só poderá ser cumprida com o fim da burguesia, e os trabalhadores assumindo o poder. 

A revolução teve um caráter popular.  A população em seu conjunto saiu para a rua para derrubada do presidente, não cabendo aos setores 
organizados, sindicatos por exemplo, um papel protagonista. Tanto que a UGTT ate agora diz que ficara de fora do processo de transição política, se mantendo 
como um “poder de pressão” e agora prepara uma jornada de lutas.

A revolução pode ser chamada de revolução socialista abortada, por possuir as tarefas que somente podem ser conquistada por uma verdadeira 
revolução socialista, porém, deve ser estagnada, obtendo mudanças de governo e de regime.

O governo caiu, houve uma revolução em nível de governo vitoriosa. Os trabalhadores tunisianos devem manter as mobilizações fortes para 
aprofundar estas mudanças. Tudo indica que, além de mudanças no governo, mudanças no regime também serão obtidas, mas para isso os trabalhadores 
devem contuar mobilizados e principalmente fortalecer suas próprias organizações.

A revolução na Tunísia ao mesmo tempo esta fadada a não obter aquilo que 
realmente era o ímpeto da luta: melhor as condições de vida dos trabalhadores. A realidade 

de inflação, de aumento do custo de vida, etc, para ser modificada, não deve se restringir a derrubar ditadores e presidentes; para mudar essas mazelas da 
sociedade somente será possível caso a revolução socialista vá as últimas conseqüências, e coloque os trabalhadores, com suas organizações, forjadas 
diretamente na luta, contra o governo, no poder. 

Somente com o fim do poder da burguesia e de seu governo será possível acabar com todas as desigualdades vivenciadas pelo povo tunisiano, assim 
como o do restante do mundo. 

Ao que tudo indica, isso não ocorrerá, por um principal fato: não existe nenhum partido que proponha isso. Não existe uma direção revolucionária 
intervindo no processo, o que poderia garantir o aprofundamento das conquistas, e a tomada do poder pelos trabalhadores. O que existe são oposição da 
própria burguesia ao ex-presidente, que a partir de agora podem chegar ao poder, pelas eleições. E a esquerda, os principais agrupamentos, não demonstram 
força para levar a revolução ate seu objetivo.

Mesmo que troque o nome do presidente, e incluisive, as instituições sejam modificadas, o capitalismo continuará lançando seus problemas sobre os 
trabalhadores. 

Os trabalhadores devem continuar sua luta agora para derrotar o governo de unidade nacional, devem exigir que as organizações que surgiram no 
processo de luta, comecem a atuar como as novas intituições, no lugar das velhas instituições corrptas ligadas ao antigo presidente.

Os trabalhadores agora já conhecem o caminho para as mudanças – as ruas, transformadas em campos de batalhas. Assim os tunisianos sabem de 
seu poder, e de sua força. A burguesia nacional e imperialista devem teme-los a partir de agora.

Um rastilho de pólvora se 
acendeu: o poder da burguesia no 
mundo árabe se vê ameaçado

Um processo revolucionário é algo que produz tantas mudanças e a partir disso 
resulta em tantas experiências, para o próprio povo, assim como para outros povos que se 
espelham naquelas lutas. O mundo árabe, se sacudido, após a queda do presidente da 
Tunísia. 

Bastou a notícia se espalhar que trabalhadores de diversos países que vivem uma 
realidade similar saíram as ruas para protestar.

As manifestações na Tunísia começaram em meados de dezembro de 2010 e 
chegou ao seu cume no dia 14 de janeiro, data da fuga do presidente Ben Ali do país. 
Enquanto isso na Jordânia os manifestantes foram às ruas para lutar contra o governo. Na 
quinta-feira dia 27 de janeiro, no Iêmen, os trabalhadores em protesto exigiram a renúncia do 
presidente. 

No mesmo período, 5 trabalhadores na Argelia morreram após a dura repressão das 
forças polícias, em uma manifestações contra a alta do preço dos alimentos. No dia 17 de 
janeiro foi a vez de Omã e Mauritânia começarem suas manifestações.

Além dos países árabes em luta, os trabalhadores de diversas nações declaram seu 
apoio as revoluções em curso. Vários trabalhadores na França, Inglatera, e ate mesmo nos 
Estados Unidos, protestaram em frente as embaixada dos países árabes exigindo que seus 
governos parassem de apoiar as ditaduras que atacam e reprimem os trabalhadores em luta.

Egito pode ser a segunda derrota da burguesia
Neste momento, o centro do mundo passa a ser o Egito. Todo o mundo espera ansioso por um desfecho de vitória dos trabalhadores que se encaminha para a 

derrubada de Hosni Mubarack, sendo a segunda bem sucedida revolução nos países árabes. 
O imperialismo esta observando o processo com muita cautela, pois o que a classe trabalhadora com suas manifestações esta ameaçando agora é segundo principal 

aliado dos EUA na região, o primeiro é obviamente o estado semi-nazista de Israel.  Hosni Mubarak é aliado diretamente dos EUA, tanto que é o único presidente dos países 
árabes a reconhecer o estado de Israel. 

Obama, assim como seus antecessores tem uma ligação tão estreita com  Mubarack que investe 1 bilhão e meio de dólares a cada no páis, representando um 
pagamento pelos seus serviços ao imperialismo. 

O presidente Obama mesmo contra sua vontade, já teve que mudar seu discurso. Passou de ferrenho defensor do ditador, a dizer que as mudanças democráticas 
devem vir de forma pacifica, tudo para esconder o que já é visto por todos os trabalhadores ao redor do mundo - Obama defende os interesses da burguesia imperialista, 
independente da forma de governo, sejam ditaduras ou presidentes eleitos.

O Egito, caso Mubarack caia será a pior derrota do imperialismo nos últimos tempos. Enfraquencendo o principal inimigo dos trabalhadores do mundo todo. Por isso 

Trabalhadores na ofensiva. 
Os povos árabes dão exemplos 
para todos outros países

A conjuntura esta totalmente favorável à luta dos trabalhadores nos últimos anos. As 
mobilizações do proletariado ao redor do mundo só demonstram uma realidade que cada vez 
fica mais clara – há uma situação revolucionária mundial. Isso significa que mesmo que em 
alguns momentos os trabalhadores possam sofrer derrotas, a tendência geral é a dos 
trabalhadores colocarem a burguesia de seus países contra a parede. 2011 inicia 
comprovando esta tendência.

As experiências adquiridas pelos povos do norte da África e do oriente médio servem 
de exemplo para o todos os trabalhadores. Os governos de plantão de cada país devem ser 
derrotados como primeiro passo para resolver os problemas dessa sociedade doentia, que 
lança a populações inteiras na miséria. Assim mesmo que sejam ditaduras, ou governo de 
unidade nacional, sempre serão inimigos dos trabalhadores, já que a classe que sustenta o 
governo continua sendo a burguesia.

Tunisianos, egípcios, ienemitas e todos outros povos mostram quais as tarefas que 
cada trabalhador deve desempenhar, preparar a derrota de seu presidente, o gerente da 
burguesia nacional e aliado do imperialismo, para construir o socialismo.

Que nós trabalhadores brasileiros, também devemos fazer uso destes exemplos em 
nossas próximas lutas contra o governo que se inicia, por que mesmo que não seja uma 
ditadura aberta, é uma ditadura velada, onde aos ricos cabe mandar e desmandar, e aos 
pobres obedecer e acatar, enquanto isso os mesmos problemas vividos pelos povos que hoje 
se mobilizam ao redor do mundo se agravam também em nosso próprio país.

Uma revolução assistida pela rede:
Uma das características de organização deste processo, onde os protagonistas foram principalmente a 
juventude, foi o uso da internet como meio de organizar de toda a luta. Além dos manifestantes usarem sites 
de redes sociais para a comunicação e convocação dos atos e manifestações, diversos vídeos foram 
postados no You Tube, fazendo com que toda a luta ultrapassasse as fronteiras do país. Pode ser visto nos 
vídeos declarações de trabalhadores de diversos pais declarando seu apóio e solidariedade ao povo 
tunisiano.


