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Brasil à venda!
Dilma avança na
entregad o
patrimônio público 
para os empresários
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Apesar de simular
 condenações, julgamento 
do Mensalão,  deixa o chefe
da quadrilla de fora, absolve
 criminosos e deve imputar
 penas leves, sem recuperar
 dinheiro algum!
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Não ao massacre de 
Bashar Al-Assad!
Pela vitória da 
revolução popular 
na Síria!

Trabalhadores 
se chocam 

com governo 
Dilma e 

patrões! 

Greves 
tomam 
conta 

do 
Brasil! 
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Nas eleições deste ano, novamente se apresentam dezenas de 
milhares de candidatos, todos disputando os votos de mais de 100 
milhões de brasileiros, num festival que parece democrático e cheio de 
opções, mas em que mudam os nomes, rostos e partidos, mas as 
propostas são praticamente as mesmas.

Dos candidatos ridículos, aos que tentam ser sérios; dos 
corruptos notórios aos que juram "varrer a corrupção", cada um 
promete mais que o outro, mas todos eles mentem, ao prometer 
mundos e fundos sem apresentar como melhorar a vida dos 
trabalhadores por meio de um sistema -  o capitalismo – em que a vida 
da imensa maioria da populaçao só piora cada vez mais. 

O que vemos é que PT, PcdoB, PMDB, PSD, PSDB, Dem e 
mais um número incontável de siglas já ganharam eleições 
municipais e nada mudou. Praticamente não há partido que não 
tenha governado ou sido parte de governos no Brasil, a maioria em 
todas as esferas (cidade, estado e país), e não somente nenhum 
deles resolveu coisa alguma, como são exatamente estes partidos 
que são os culpados pela miséria, o desemprego, as dívidas, o 
analfabetismo e educação precárias, e a saúde caótica que temos 
hoje. Eles são todos iguais! São inimigos dos trabalhadores e 
representam os banqueiros, multinacionais e bilionários que 
exploram os 99% restantes da população! 

Eleições municipais: não há quem represente um programa dos trabalhadores!

edição nº49

A "esquerda comportada" foi cooptada pela burguesia e sua "democracia" 
de fachada, que multiplica a exploraçao e a a injustiça.

Em nome de ser "viável", um eufemismo para dizer "aceitável" 
pelos poderosos, a totalidade da esquerda com registro eleitoral 
(PSOL, PSTU, PCO e PCB) vira as costas aos trabalhadores e 
afunda num lamaçal das velhas e piores práticas políticas. Estes 
partidos coligam-se com partidos burgueses, que são parte dos 
governos que massacram os trabalhadores e retiram seus direitos, e 
vendem seu programa em nome de tentar eleger algum vereador a 
qualquer custo.

O 1º a adotar esta prática oportunista e traidora, de ser parte 
de verdadeiras Frentes Populares, com programas burgueses, de 
"reformas por dentro do capitalismo" e de apoio a setores da 
burguesia "nacional" ou 
"produtiva" foi o PCO, que 
chegou ao mais baixo nível 
de abandono dos princípios 
se tornando uma "legenda 
de aluguel", coligada a 
PSDB, PR e outros partidos 
neoliberais em várias 
cidades.

Em seguida, vieram 
o PSOL e o PCB, que 
es t i ve ram jun tos  em 
inúmeras coligações que 
envolviam PMDB, PSDB e 
outros partidos burgueses 
e do governo. O PCB, que 
já tinha composto até 
mesmo o governo Lula, 
vem se apresentando como 
"radical" e principista em 
programas de TV. Balela... 
Historicamente coligou-se 
com todo o espectro da 
burguesia brasileira e hoje 
segue apresentando-se ao 
lado de partidos de direita. 
O PSOL já esteve junto com 
o PV e seu único senador, 
Randolfe Rodrigues, deve o mandato à aliança que tem com o PTB 
do ex-presidente derrubado Fernando Collor, no Amapá. Destes, não 
podemos alegar surpresa com o papel que cumprem nesta eleição.

Mas a estes partidos de esquerda que atuam em colaboração 
com a direita, se somou o PSTU. Este partido, que já teve o brilhante 
papel de apresentar candidaturas não apenas classistas, como 
socialistas e revolucionárias, já se resumia a um apêndice do PSOL 
nas últimas eleições, tendo feito parte de Frentes Populares, com 
programas nacional-desenvlvimentistas, desde 2006, ainda que 
sem a burguesia diretamente. Mas este ano isto mudou e o que foi 
introduzido como o fim de um princípio muito silenciosamente e sob 
negativas enfáticas da direçao do PSTU, hoje sai à tona de forma 
inegável! Em Belém do PA, PSTU e PSOL estão juntos com o PcdoB, 

partido burguês e base do governo Dilma, além de linha de frente 
dos madeireiros e latifundiários ao propor o Código Florestal e ser 
um dos partidos mais envolvido em corrupçao de todo o Brasil.

O resultado de toda esta baixaria e fisiologismo não deixa 
dúvidas: os trabalhadores não têm candidatos nestas eleições! E, 
não por acaso, as eleições são cada vez mais frias e indiferentes 
aos trabalhadores, pois percebem que GANHE QUEM GANHAR, 
A VIDA NAO VAI MUDAR!

Nós, do Movimento Revolucionário, acreditamos que as 
eleições de fato não mudam nem nunca mudaram ou mudarão a 
vida de ninguém. Mas devem ser um mommento em que se 

discuta com os explorados e 
vítimas das opressões uma 
saída dos trabalhadores. 
Neste sentido, se houvesse 
condiçõs para isso, seria 
i m p o r t a n t í s s i m o  q u e  
h o u v e s s e  c a n d i d a t o s  
operários, proletários e 
representantes dos negros, 
mulheres e LGBTs que 
defendessem a ruptura com 
o capitalismo e o sistema 
como um todo que reproduz o 
preconceito e a exploraçao! 
Mas infelizmenmte nao 
temos legenda para isso, e 
tampouco a defesa de que o 
PSTU liderasse uma Frente 
Classista, com um programa 
dos t rabalhadores,  fo i  
possível.

Esta situação não nos 
deixa escolha que não 
r e c o n h e c e r  q u e  o s  
trabalhadores necessitam 
dizer não às coligações que 
a í  e s t ã o !  P o r  i s s o ,  
defendemos o VOTO NULO 

nestas eleições. Não como um voto anarquista, alienado ou de 
quem despreza as eleições sem se importar com as ilusões que 
ainda existem entre a classe trabalhadora.Mas um voto nulo que 
organize os explorados e que venha acompanhado da luta em 
cada bairro, fábrica, empresa e escola para lutar por salário, 
emprego, direitos e melhores condições de vida, contra os 
governos e o governo Dilma em especial, que centraliza os 
ataques aos trabalhadores hoje em dia, e contra os patrões, o 
imperialismo e o sistema capitalista que os move e é movido por 
eles.

Nunca é demais insistir: só a luta e a organizaçao próprias 
dos trabalhadores pode mudar a vida de cada um de nós!
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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) 8131-0184 

Gravataí - RS: (51) 930-11531

Viamão - RS: (51) 9246-0043

Passo Fundo - RS: (54) 9961-7450

Rio de Janeiro - RJ: (21) 7664-4932

São Paulo - SP: (11) 3715-1557

Natal - RN: (84) 9965-8949

Itaúna - MG: (37) 9162-0032

Monte Alegre - PA: (93) 9209-1529 

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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Brasil à venda!
O governo Dilma, depois de vender 3 aeroportos a 

grupos de empresários no ano passado, agora lança o 
“PAC das Privatizações”, que entrega à iniciativa privada 
7,5 mil quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de 
ferrovias federais! E se trata realmente de uma entrega, 
pois nada vai ser pago por quem comprou estes milhares de 
estradas, construidas com o dinheiro da população. As 
empresas apenas terão de fazer a manutenção dos trechos 
e construir mais um ou outro trecho, em troca de cobrar 
tarifa de uso das vias por 25 anos!

Supostamente, os investimentos serão de133 bilhões 
de reais nestes 
25 anos, mas 
n ã o  e x i s t e  
n e n h u m  
mecanismo de 
controle disso. E, 
mesmo que isso 
ocorresse, este 
valor é irrisório 
perto do que as 
empresas vão 
arrecadar!

Na mesma 
m e d i d a  
anunciada pelo 
governo Dilma, 
t a m b é m  f o i  
c r i a d a  u m a  
companhia para 
ger i r  o  novo 
trem-bala, outro projeto fantasma que deve demorar mais 
de uma década para sair do papel e vai cosumir bilhões do 
orçamento nacional. A Empresa de Planejamento e 
Logística (EPL) deve ser um grande cabide para cargos de 
confiança e políticos derrotados em eleições, servindo 
como balcão de negócios das empresas de transporte. 

Nove lotes de rodovias serão concedidos à iniciativa 
privada. "São grandes corredores que se articulam com 
outras importantes rodovias do Brasil", explicou o governo. 
Os trechos são: BR 101, na Bahia; BR 262, no Espírito 
Santo e Minas Gerais; BR 153, em Tocantins e Goiás; BR 
050, em Goiás e Minas Gerais; BR 163, no Mato Grosso; BR 
163/BR 262/BR 267, no Mato Grosso do Sul; BR 060, no 
Distrito Federal, e BR 153, em Goiás e Minas Gerais; BR 
262 em Minas Gerais; BR 116 
em Minas Gerais; BR 040 no 
Distrito Federal, Goiás e em 
Minas Gerais.

No tocante às estradas 
de ferro, a entrega vai ser 
ainda mais absoluta, e 
praticamente não sobra nada 
estatal num ramo essencial do 
transporte estratégido do 
Brasil, e que deve ser um dos 
que mais vai crescer daqui por 
diante, com a saturação de 
estradas e maior peso dos 
produtos primários na pauta 
econômica brasileira, o que 

exige infraestrutura para o escoamento destes produtos.
No horizonte privatista e entreguista de Dilma e do PT, 

agora virão os portos e também um novo lote de entrega de 
aeroportos e Dilma não descarta nenhum setor de sua 
polít ica de destruição do patr imônio públ ico: 
"Compartilharemos com o setor privado a execução do 
investimento e a prestação dos serviços". Sem restrições, 
como vemos, e com tal compartilhamento sendo do 
seguinte estilo: o Estado faz, as empresas cobram!

Como se não bastasse tudo isso, Dilma aboliu a 
aposentadoria 
i n t e g r a l  n o  
B r a s i l ,  
retirando este 
d i r e i t o  d e  
todos os novos 
func ionár ios 
públicos que 
ingressarem 
d a q u i  p o r  
d i a n t e ,  
u n i f i c a n d o  
para baixo os 
trabalhadores, 
numa imensa 
m a s s a  d e  
desassistidos, 
o que obriga 
quem quiser 
se aposentar 
decentemente 

a contribuir para fundos de pensão privados ou 
complementares. Mesmo estes últimos, que parecem ser 
«públicos», investem na Bolsa e ativos privados, levando, 
de fato, bilhões dos trabalhadores para as contas dos 
grandes empresários e banqueiros. 

Exigimos o fim imediato de toda a entrega de 
patrimônio e a revogação, sem indenização, de todas as 
privatizações dos governos FHC, Lula e Dilma! Da mesma 
forma, é preciso estatizar os bancos e fundos de 
previdência!

As empresas capitalistas são as responsáveis pela 
crise atual, demitindo, sugando bilhões do orçamento e 
explorando a população por meio de serviços caríssimos e 

de péssima qualidade! Por isso, 
queremos telefonia, energia 
elétrica, transportes, exploração 
de petroleo, minerais e demais 
recursos naturais estatais e sob 
controle dos trabalhadores! 

Somente com a economia de 
conjunto, incluindo as principais 
empresas e a totalidade do 
sistema financeiro, sob controle 
estatal e popular é possivel 
garantir acesso universal, 
preços decentes e qualidade dos 
serviços a todos, além de 
preservar a riqueza do país 
dentro das próprias fronteiras e a 
serviço dos trabalhadores! Eike batista, o homem mais rico do país, logo elogiou a 

iniciativa de Dilma, que chamou de «Kit Felicidade»!
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Neste momento, já são mais de 20 mil os mortos na revolução 
síria, assassinados a sangue-frio por meio de facadas, torturas e 
execuções em geral; além de bombardeios aéreos, morteiros, balas 
de canhão e de toda a sorte de artilharia pesada, usadas 
indiscriminadamente pelo governo do genocida Bashar Al-Assad 
contra a população.

Depois de ser morta aos milhares de modo indefeso, a 
população síria passou a armar-se e, através de deserções 
conquistadas entre as Forças Armadas e da tomada à força e 
expropriação revolucionária de arsenais, os trabalhadores 
começaram a defender-se exercendo a legítima autodefesa e a 
necessária violência revolucionária dos explorados contra seus 
exploradores assassinos. Assim, o que antes era uma massacre puro 

e simples, agora ainda segue como um massacre, mas com uma 
resistência que já não pode ser vencida!

Recentemete, Assad acaba de promover outro enorme banho 
de sangue, tendo matado mais de 300 pessoas num único dia do final 
de agosto, o que supera, no ranking macabro de atrocidades 
promovidas pelo governo semi-fascista da Síria, o massacre anterior 
em Homs. Ainda assim, porém, os trabalhadores seguem impondo 
derrotas militares ao exército oficial, que não para de sofrer 
deserções. São estes combatentes que expressam a linha de frente 
da luta para derrubar Assad e impor um governo dos trabalhadores, 
na qual mulheres e outros tantos indivíduos colaboram através de 
redes de suprimentos e infraestrutura, garantindo a retaguarda de 
uma guerra civil que só pode acabar com a saída de Assad.

Nao ao massacre de Bashar Al-Assad! Pela vitória da revolução popular na Síria!
 Todo apoio político, financeiro e de combate aos revolucionários!

Uma palavra-de-ordem está na boca de todos os lutadores sírios e 
dos brigadistas internacionais que já estão lá, lutando: Fora Assad! Não há 
nenhuma outra luta que não passe por derrubar o governo e o regime que 
hoje estão no poder na Síria!

Hoje, o que se discute é se sua saída será no “estilo Ben 
Ali/MUbarak”, depostos com vida mas logo 
em seguida julgados por seus crimes; ou se 
será “a la Kadaffi”, justiçado pelos 
revolucionários. Não pode e não deve 
haver nenhuma possibilidade de negociar 
com Assad. A saída para os sírios 
garantirem o fim dos massacres; sua 
liberdade; os direitos civis, democráticos, 
sindicais e trabalhistas que hoje nao têm; e 
por salário, emprego e melhoria social, 
passa por derrubar Assad e destruir todos 
os elementos de seu regime de terror, a 
começar pelas Forças Armadas, mas 
seguindo pelo partido governista, a falsa 
Justiça, os meios de comunicaçao e as 
principais empresas e bancos que atuam no país e sustentam a ditadura 
sanguinária.

Neste sentido, revolucionários e forças governistas sírias 
protagonizam violentos combates diários, sendo os mais cruentos no 
sudeste da capital Damasco e em Aleppo, as duas mais importantes 
cidades do país. Homs, Hama e Deraa já são incontroláveis pelo governo, 
que bombardeio a esmo estes locais, simulando ter um controle que sabe 

não ter. Por isso, Damasco e Aleppo viraram 
praças de guerra, e é aí que, de fato, está se 
decidindo a revolução.

Até mesmo o campo de refugiados 
palestinos de Yarmouk, ao sul da capital, foi alvo de 
bombardeios do governo, já que a maioria dos 
palestinos (e de todas as massas árabes) apoiam a 
oposição. Em Aleppo – cenário desde o meio de 
Julho de uma batalha crucial -, o som dos morteiros 
não para e chegaram até mesmo a bairros de 
maioria curda, até então poupados da violência. 
Existem centenas de milhares de refugiados e a 
Síria virou o maior cemitério do mundo!

Não há mais ponto de retorno e agora é 
revolução X contrarrevolução e a luta de classes no 

mundo todo pode pender para um lado ou outro a partir do desfecho desta 
guerra.

Abaixo Assad e o exército assassino!

A União Europeia prepara novas sanções contra a Síria, num 
momento em que os combates entre exército e rebeldes prosseguem em 
Damasco. Esta nova rodada de sanções, contudo, deve outra vez não 
servir para quase nada. Já serão 18 medidas restritivas ou de censura ao 
regime do país, que segue, entretanto, matando livremente.

A União Europeia, enquanto isso, resume-se a protestos verbais e 
a tomar uma ou duas iniciativas em relação ao que chama de “situação 
humanitária” dos centenas de milhares de refugiados sírios que afluem 
aos países vizinhos. É evidente que a verdadeira diáspora síria que está 
ocorrendo é um problema de lesa-humanidade e representa a destruição 
da vida de uma parte gigantesca dos sírios, que despedeçaram suas 
famílias, suas finanças e suas vidas como um todo. Mas o verdadeiro caos 
humanitário é a continuidade do governo que é reponsável por isso tudo, e 
que segue sustentado por Rússia e China, diretamente, mas também por 
todos os demais países imperialistas, de forma indireta.

O responsável diplomático alemão, Guido Westerwelle, por 
exemplo, visitou um campo de refugiados na Jordânia, depois de Bruxelas 
ter prometido uma primeira ajuda de 200 milhões de euros para os 
deslocados do conflito. Estas medidas paliativas e inócuas são, como diz 
o ditado, “enxugar gelo”! Para cada refugiado que é “ajudado”, surgem 
mais 10 e outros 10 sírios são assassinados! A única ajuda humanitária 

possível aos sírios é enviar-lhes armas para poderem se defender e não 
morrer, além de montar uma estrutura de envio de medicamentos, comida 
e militantes que se somem ao esforço revolucionário!

Assim, não podemos confiar nem por um segundo na UE ou em 
qualquer país imperilaista, pois eles sempre sustentaram Assad, que posa 
de anti-imperialista, mas sempre esteve submisso a estes países. Nada 
mais claro para provar isso que a posiçao explícita de Israel em defesa de 
Assad e contra o sucesso da revolução. O imperialismo critica Assad nos 
microfones mas nada faz contra ele, pois prefere um “inimigo” de araque a 
um possível governo popular que o suceda e incendeie o Oriente Médio, 
reivindicando as Colinas de Golan roubadas pelos sionistas de Israel ou 
ajudando de verdade a luta palestina.

Não se pode, em nome da luta anti-imperialista, deixar de apoiar a 
revolução. A revolução não é do imperialismo, e nem sequer foi apoiada 
por este durante meses. Mesmo hoje, tal “apoio” é uma farsa, que 
acoberta a cumplicidade com Assad. Mas, apesar da luta central ser 
contra quem está disparando contra o povo – Assad – os trabalhadores 
devem seguir atentos e impedir qualquer tentativa do imperialismo intervir 
na revolução síria e tentar desmontar a luta pela verdadeira mudança na 
Síria!

Nao à intervenção imperialista!

O Movimento Revolucionário chama ao conjuto das organizações 
de esquerda a somarem-se ao esforço de que desenvolvamos e 
reforcemos os comitês de luta e apoio já existentes em defesa da 

revolução síria. Que mandemos o que podemos para apoiar de fato esta 
revolução!

Formar Brigadas Internacionalistas. 
Militar pela queda de Assad e triunfo da Revolução Síria
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Depois de 7 anos pulando de uma gaveta para outra, e de o 
presidente Lula, que sabia, ordenou e que foi quem mais de 
beneficiou da compra de deputados para aprovar medidas contra 
os trabalhadores, simplesmente ficar de fora das acusações, 
finalmente o processo do Mensalao está em julgamento.

Durante semanas, os ministros do STF ganharam uma 
notoriedade nunca antes desfrutada nem imaginada. Seus 11 
membros (depois reduzidos a 10, com a aposentadoria de Cezar 
Peluso), passaram a ser assunto de botequim, seus rostos 
viraram familiares e eles se transformaram em celebridades. 
Neste clima todo de "agora vai", uma maioria de condenações a 
37 réus que estão sendo acusados tenta fazer deste episódio um 
argumento de que a "Justiça tarda mas nao falha" e de que se 
pode confiar nas instituições deste sistema. Nada mais falso!

O STF é o órgão mais elitista e inimigo do povo pobre e 
trabalhador em todo o Judiciário. Se todas as esferas da Justiça 
já decidem contra as mulheres, negros, LGBTs e empregados em 
geral, beneficiando apenas ricos e poderosos, o STF é ainda pior. 
Os juízes e tribunais que absolveram Pitta, Maluf e tantos outros 
notórios corruptos e nunca sequer julgaram Sarney, Renan 
Calheiros e outros da mesma laia, são café pequeno perto das 
barbaridades que o STF já fez e segue fazendo. O STF, que 
deveria guardar e zelar pelos princípios constitucionais, 
restringiu os direitos indígenas na reserva Raposa Serra do Sol, 
absolveu Fernando Collor e autoriza que diariamente rasguem a 
Constituição no que se refere aos direitos dos trabalhadores.

Nada que nos surpreeenda, pois o STF é formado por 
ministros colocados lá pelos presidentes de plantão. Assim, 
Sarney, Collor, FHC, Lula e Dilma foram os padrinhos de todos os 
ministros que aí estão. A idoneidade, isenção e autonomia é zero, 
considerando que os ministros são pouco mais que empregados 
escolhidos pelo Executivo para que a mais alta corte do Judiciário 
julgue e interprete a Constituição conforme seus interesses.

Assim, o caso mais ruidoso de corrupção da História do 
país, que envolveu a compra de dezenas de congressistas para 
aprovar o que o governo lhe mandava, seria motivo para derrubar 
o presidente na mesma hora em qualquer lugar do mundo. No 
Brasil, Lula se disse "traído" e que nada sabia. Depois de pouco 
tempo, trocou o discurso e voltou a defender todos seus 
empregados no esquema e a dizer que nunca houve mensalão. 
O resultado é que 
pôde ficar de fora do 
processo que julga os 
crimes que ele proprio 
a r t i c u l o u .

O STF não pôde 
evitar reconhecer que 
h o u v e ,  s i m ,  o  
m e n s a l ã o .  A s  
retiradas de dinheiro 
em agências obscuras 
de cidades pequenas 
feitas por laranjas, o 
dinheiro nas cuecas, 
as contas em nome de 
f a n t a s m a s ,  o s  
empréstimos ilegais; 
são provas demais! 

Mas, se não 
c o n s e g u i u  e v i t a r  
a l g u m  t i p o  d e  
julgamento, o STF 
a t r a s o u  e l e  a o  
máx imo ,  f azendo  
questão, junto do 
Ministério Publico, de 

isentar Lula, o evidente chefe da quadrilha, e de pedir a 
absolvição de um dos principais dirigentes do mesmo esquema, 
Luis Gushiken, ex-ministro de Lula, um dos principais mentores 
do giro à direita do PT e agora um burguês tipico, empresário e 
dono de uma fortuna, após ter sido alto executivo dos fundos de 
pensao das estatais durante o governo Lula, de onde irrigava o 
chamado «valerioduto», de onde saia o dinheiro que comprava 
p a r l a m e n t a r e s .  
 A absolvição prévia de Gushken, a preservação de Lula e o 
acordo feito com o então tesoureiro do PT, o « Silvinho Land 
Rover », chamado assim por um dos tantos presentes que 
recebeu dos corruptores, mostra que o julgamento do mensalão 
é um engodo. As penas curtas e a absolvição da maioria dos réus 
em parte das acusações que lhes eram feitas, é mais um toque 
nesta enorme pizza que se armou. As condenações são irrisórias 
perto dos crimes que se cometeram. E o pouco que se condenou 
existiu apenas para tentar reabilitar o Judiciário e as instituições 
desacreditadas do regime burguês.

Defendemos, por isso, a prisão imediata de todos os 
denunciados, cuja fartura de prova contra eles é mais que 
suficiente para que respondam presos às acusações que lhe 
cabem. E o julgamento destes corruptos deve se dar por meio de 
juri popular, devendo ser concedido o tempo máximo de pena e o 
confisco de todos seus bens, além da perda de todos seus 
direitos politicos.

Entre outras coisas, o mensalão serviu para comprar os 
votos que votaram a Reforma da Previdência de Lula em 2003, 
que retirou direitos dos aposentados, aumentando a idade para 
se aposentar, por exemplo. Exigimos a imediata revogação desta 
e de todas as outras leis que retiram direitos e atacam os 
trabalhadores votadas durante este mandato de Lula, pois foram 
impostas a partir de votações fraudulentas e corrompidas, contra 
os interesses da imensa maioria da população!

O atual julgamento do mensalão é uma farsa, onde todos 
terminarão livres em pouco tempo, e nenhum centavo será 
devolvido à saúde, educação e condições de vida melhores aos 
trabalhadores. Não existe justiça no capitalismo! E, mais uma 
vez, mostra-se que somente por meio da luta é possivel impedir a 
impunidade.

Parece mas não é! Apesar de simular condenações, julgamento do Mensalão, 7 anos depois, deixa o chefe
 da quadrilla de fora, absolve criminosos e deve imputar penas leves, sem recuperar dinheiro algum!

Lula, o chefe da quadrilha, ficou de fora do julgamento, mesmo Roberto Jeferson 
alegando que o ex-presidente tinha o conhecimento dos fatos.
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Depois de ser sacudido por 
greves de todos os tipos ao longo 
dos primeiros meses, incluindo 
ondas de greves nacionais de 
p o l i c i a i s ,  p r o f e s s o r e s  e  
trabalhadores dos transportes, o 
Brasil foi contagiado e ferveu sob a 
greve de quase meio milhão de 
servidores públicos federais, além 
de servidores da Justiça de 
estados como SP e outras 
categorias, distribuidas em muitos 
estados. 

Em comum em todas estas 
lutas, uma disposição incrivel, que 
não se via há muito tempo, 
enfrentando corte de ponto, 
ameaças de demissão, prisões, 
multas, etc. Sem dúvida, a 
expressão de um ascenso 
embrionário, que colocou os 
trabalhadores na ofensiva e a 
burguesia e o governo Dilma na 
defensiva. 

A crise do capitalismo e 
queda na arrecadação e taxa de 
lucro em geral, que empurram 
patrões e governo à intransigência; 
e a confiança dos trabalhadores 
em sua força, além da experiência 
com o governo de Frente Popular e 

a indignaçao crescente, junto do 
endividamento e fim da ilusão do 
crédito fácil, são as duas faces da 
mesma moeda que leva à 
radicalização dos conflitos e 
polarização social!

O resultado inevitável é a 
explosão do número de greves e 
de suas ações e duração serem 
m u i t o  s u p e r i o r e s  e  m a i s  
avançadas neste ano. O resultado 
desta luta ainda não se deu, mas 
esta equação depende de que 

cada categoria obtenha vitorias 
para que o movimento dos demais 
siga adiante. 

Neste sentido, a luta pelo 
chamado à Greve Geral deveria 
ser o ponto central da unificação 
dos trabalhadores como resposta 
unificada e de força total contra os 
ataques da patronal/governo, e 
pela imposição de uma pauta 
ofensiva e de conquistas, como o 
aumento geral de salários, 
garantia de emprego e redução da 

j o r

nada de trabalho! 
Tal luta foi derrotada, ainda 

no campo da superestrutura, pois a 
totalidade das centrais sindicais se 
recusou a unificar a classe 
trabalhadora a lutar contra os 
planos de Dilma. As centrais 
governistas (CUT, CTB, Força, 
UGT, etc.) fizeram de tudo para 
não ter luta nenhuma, e a CSP-
Conlutas, em tese de oposição, se 
restringiu a impulsionar lutas 
fragmentadas e caso a caso, 
priorizando a unidade a qualquer 
cus to  com os  se tores  da  
burocracia sindical na direção das 
greves, ao invés da unificação da 
própria base. O resultado foi o 
isolamento e abandono da greve 
dos federais a sua propria sorte, 
ajudando o governo a atacar com 
tudo o movimento.

A greve geral poderia ter 
mudado esta história, mas o 
governo sequer precisou enfrenta-
la, pois o sindicalismo como um 
todo, por meio do economicismo, 
corporativismo e oportunismo, 
tratou de impedir a luta conjunta e 
de dividir os trabalhadores, que se 
tornaram presas mais fáceis.

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

A  m a i o r  g r e v e  d e  
trabalhadores da última década, 
pelo menos, e uma das mais fortes 
mobilizações de empregados 
públicos federais da História, parou 
o Brasil. Mas o movimento que 
escandalizou a imprensa burguesa 
e fez sangrar o governo Dilma, 
terminou de forma melancôlica 
para a maioria dos trabalhadores.

E m b o r a  a l g u m a s  
categorias permaneçam em greve, 
a ampla maioria de funcionários 
teve que engolir um reajuste 
deploravel de 15,8%, para 4 anos! 
Embora seja dito que o acordo é 
por 3 anos, até 2015, basta uma 
conta elementar para constatar 
que isso significa 4 anos, pois, na 
verdade, neste ano não vai se 
ganhar nada!

Estes 15% representam 
menos que a inflação que vai se 
acumular em apenas 3 anos, e 
r e p r e s e n t a m  u m a  d e r r o t a  
econômica inegavel e retumbate. E 
a questão é que a greve não estava 
decrescendo para que se tivesse 
que aceitar este acordo rebaixado! 

A greve foi encerrada por 
tão pouco, mesmo havendo 

adesão de categorias até os 
últimos dias, como as das polícias 
Federal e Rodoviaria Federal, 
essencialmente, por uma traição 
ou capitulação das direções 
sindicais. 

O governo usou como 
principal arma de chantagem um 
suposto prazo para encerrar as 
negociações, em 31/08, quando 
precisava enviar a proposta de 
orçamento ao congresso. Mas 
todo o movimento sabia deste 
prazo desde maio, quando as 
p r i m e i r a s  g r e v e s  f o r a m  
deflagradas e permitiu que o prazo 
fosse se esgotando, sem reagir 
com a radicalização da luta.

Além disso, este prazo é 
uma balela! Primeiro, porque entre 
a proposta do governo ser enviada 
e o congresso votar o orçamento 
passam-se meses, nos quais um 
acordo que fosse fechado entraria 
como emenda. Segundo, porque 
20% do orçamento é de livre 
execucação pelo governo, através 
da famosa Desvinculação de 
Recursos da União (DRU), 
mecanismo tradicional de desvio 
legal das verbas públicas para 

pagar a divida, mas que pode e 
d e v e  s e r  c o n v e r t i d o  e m  
investimentos sociais! 

A despeito de tudo isso, 
contudo, os sindicatos governistas 
mil i taram dia e noite para 
desmobilizar, cansar e atemorizar 
os trabalhadores, sendo o braço-
direito de Dilma para conseguir 
impôr o pior acordo que se poderia 
imaginar, depois da maior greve 
dos ultimos tempos! 

E, por incrivel que pareça, 
além dos pelegos tradicionais, o 
fim destas greves contou com a 
ajuda e o voto da corrente 
majoritaria da CSP-Conlutas, o 
PSTU, que defendeu e aprovou 
este ataque no coração dos 
trabalhadores, por exemplo, entre 
o s  t r a b a l h a d o r e s  d a s  
universidades, ligados à Fasubra-
federação sindical. 

A clara e fragorosa derrota 
econômica de centenas de 
milhares de trabalhadores, que 
fizeram uma greve heróica e 
fortíssima, é a prova inconteste de 
que a classe trabalhadora precisa 
de uma nova direção!

Politicamente, entretanto, 
Dilma e seu plano de arrocho saem 
desgastados, tendo ficado clara a 
responsabilidade da presidente 
neste ataque, e sua figura tendo se 
tornado nítida como inimiga dos 
servidores! Assim, ainda é preciso 
observar como reagirão os 
trabalhadores politicamente, se 
com abatimento ou indignação 
ainda maior, para determinar o viés 
de acúmulo ou retrocesso político 
entre os servidores federais. 

De toda forma, em caso de 
que provenha um sentimento de 
derrota econômica; o que ficou 
claro é a compreensão de que a 
luta necessita ser ainda mais forte, 
p o l í t i c a ,  a n t i g o v e r n o  e  
antipelegada daqui por diante, o 
fato é que as melhores lições 
vieram da base neste greve que 
passou de 100 dias em alguns 
setores. Das direções sindicais, 
não importando sua cor, na melhor 
das hipóteses, o que se viu foi um 
festival de omissão, cumplicidade 
e covardia.

Correio dos Trabalhadores nº49

Greves tomam conta do Brasil! Trabalhadores se chocam 
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Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

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

Correios: contra Dilma e o TST desde o começo

Os bancos demit iram 
milhares de empregados no 1° 
semestre de 2012. Foram 10 mil 
demitidos em 6 meses, para 
sermos mais exatos. Também 
aprofundaram a rotatividade de 
trabalhadores, demitindo os 
an t i gos  f unc ioná r i os ,  que  
ganhavam em média R$ 4,3 mil, 
após anos de dedicação, e 
contratando novos empregados 
por R$ 2,6 mil, também como 
média. Isso significa cortar salários 
em torno de 40%! E agora, na 
campanha salarial, banqueiros e 
governo Dilma oferecem pouco 
mais que o valor da inflação oficial, 
q u e  é  c o m p l e t a m e n t e  
subestimado e irreal.

Por tudo isso, se imaginaria 
que os bancos vivem uma forte 

crise e estão por quebrar. Mas não 
é nada disso! Os principais bancos 
do país lucraram 25 bilhões de 
reais em somente metade do ano! 
O total de contas, os empréstimos 
e os negócios em geral dos bancos 
cresceram vertiginosamente nos 
últimos anos, e esse crescimento 
se manteve neste ano. Os bancos 
não passam por crise alguma e, 
pelo contrário, ganhavam sem ela, 
e agora ganham com ela!

Por isso, apenas a traição 
da  Con t ra f  e  da  Con tec ,  
federações governistas e pro-
patronais, pode justificar que se 
esteja pedindo tão pouco na 
campanha salarial: 10%.

De toda forma, a base outra 
vez mostra sua força, apesar de 
suas direções majoritariamente 

pelegas, e uma nova direção, a 
partir da Frente Nacional de 
Oposição Bancaria, surge com 
ma is  f o r ça ,  d i spu tando  a  
c a m p a n h a  
salarial para a 
luta, em defesa 
de que seja a 
b a s e  a  
c o n t r o l a r  a  
condução da 
g r e v e ,  p e l a  
aplicação do 
p i s o  d o  
Dieesse (R$ 
2 4 0 0 ) ,  
conquista da 
i s o n o m i a  
( m e s m o s  
direitos entre 
mais antigos e 

mais novos) e reposição das 
perdas salariais, acumuladas em 
até 100% dependendo do banco!

Os trabalhadores dos 
Correios têm um piso salarial que 
não chega nem mesmo a 
R$ 1000. E, se depender da 
proposta feita este ano pelo 
governo Dilma, vão seguir sem 
ganhar. A proposta feita à 
categoria, antes de se decretar 
greve, previa um reajuste de 
vergonhosos 5,2%, elevando o 
piso da categoria para R$ 991,77, 
um salário de fome!

Para a judar  em sua 
es t ra tég ia  de ar rochar  os  
trabalhadores, Dilma conta com o 
papel traidor de 3 setores distintos 
de correntes cut istas e/ou 
governistas. Um destes setores é 
uma aliança entre PCO e DS/PT, 

ambas correntes cutistas, que são 
a maioria da Fentect, federação 
pelega e governista, cuja nova 
minoria, a Articulação/PT, também 
cutista, igualmente apoiou o 
diamento sem fim da deflagração 
da greve para enfrentar as 
propostas lamentaveis de reajuste 
salarial. 

Estes dois setores, maioria 
e minoria da Fentect, estiveram 
juntos na embromação da 
campanha salarial por mais de 2 
meses, ao invés de responder com 
greve em agosto contra a falta de 
negociação do governo. Agora, 
depois de serem parceiros este 
tempo todo, estes 2 setores se 
dividiram quanto à data de começo 

da greve. Mas nenhum deles é 
capaz de dirigir um movimento 
nacional por uma luta unificada 
que enfrente de forma decidida o 
governo Dilma e o TST, a quem o 
governo já recorreu, como forma 
de intimidação dos trabalhadores.

Da mesma forma, o 3° setor 
governista, ligado ao PCdoB, 
chegou ao cúmulo de ter rebaixado 
a pauta da campanha salarial, 
apresentando o que chamam de 
contraproposta, onde abrem mão 
de quase tudo que compõe a pauta 
de reinvindicações. Eles também 
fizeram de tudo para a greve não 
sair e dividir a categoria, adiando a 
greve.

O  M o v i m e n t o  

Revolucionario, através de seus 
militantes em varias bases e com 
representação no comando 
nacional, defendeu a greve 
nacional unificada, do início  ao fim 
dos debates, como necessidade 
para derrotar os ataques do 
governo Dilma, seu plano de 
desmonte dos Correios e arrocho 
salarial. Nesta luta, nem o TST 
nem qualquer outra ameaça 
devem intimidar os trabalhadores, 
que sabem de sua força e podem 
derrotar Dilma, como já fizeram em 
parte no ano passado e também 
contra o igualmente inimigo dos 
trabalhadores, o ex-presidente 
Lula.  

Lucros recordes para os bancos; demissões e 
perdas salariais aos bancários! 

Por isso, o caminho é 
fortalecer ainda mais as greves 
dos Correios e dos bancários! Não 
podemos e não vamos nos 
intimidar com o TST ou as 
manobras de Dilma nos Correios, e 
vamos desmontar a IN379 no 
Banco do Brasil, que possibilita a 
demissão sem justa causa, e forçar 
até o último momento a luta pela 
isonomia e avanços concretos na 
remuneração e no piso dos 
trabalhadores. E este caminho de 
vitória, tanto nos Correios, como 
nos bancários, passa pela 
unificação das lutas! Temos que 

apostar na força da base e da 
unidade dos lutadores para 
garantir aumento do salário, 
r e p o s i ç ã o  d a s  p e r d a s  e  
manutenção de todos os direitos e 
a ampliação deles.

A greve dos federais 
mostrou que o governo aposta em 
"dividir para conquistar", tentanto 
discutir em separado com cada 
setor e seduzir alguns grupos de 
empregados voltando-os contra os 
demais. Nossa resposta deve ser, 
ao contrário, a unificação das lutas, 
através da máxima solidariedade 
entre os trabvalhadores, a 

construção de calçendários com 
açoes comuns e uma pauta 
m ín ima  de  re i v i nd i cações  
conjutas, que inclua ítens das 
pautas específicas, como a 
adoção do pios do Dieese e a 
reposição das perdas, mas 
também incorpore bandeiras 
gerais, que nos aproximem de 
outros setores em luta e da 
população em geral; como a 
redução da jornada de trabalho; a 
desoneração do IR da PLR e dos 
salários; a luta contra a nova lei de 
greve que Dilma quer votar; e a 
re je i ção  às  mudanças  na  

Previdência que pretendem 
instituit, dentre outras, a idade 
mínima para se aposentar.

Só a luta de frente contra 
estes ataques deste governo, e a 
preparação de uma Greve Geral 
no Brasil podem deter as intenções 
dos patrões e de Dilma, em de fesa 
do emprego, salário e direitos. A 
greve unificada dos Correios e 
bancários é um passo importante e 
uma das mais importantes 
batalhas nesta guerra. Vamos em 
frente, e é GREVE ATÉ A VITÓRIA! 

Unificação das lutas para derrotar o governo Dilma 

Greve dos federais mostra falência da CUT e 
incapacidade da CSP-Conlutas


