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Os dias 10 e 11 de novembro marcarão o início de um processo 
extremamente incomum e mais ainda importante para os lutadores no 
Brasil. Nestes dias, o Movimento Revolucionário, a Alternativa 
Revolucionária Socialista (ARS) e a Práxis Revolucionária Socialista 
(PRS) se reúnem em um 1º Seminário para a Unificação dos 
Revolucionários.

Esta atividade servirá para discutir uma atuação política comum 
na realidade brasileira e internacional, e questões de programa e de 
concepção de luta e de organização. O objetivo: unificar os 
revolucionários no país.

No dia 20 de outubro, já foi realizada uma primeira e muito 
vitoriosa atividade, em que estiveram reunidas as três organizações na 
cidade de Belém, a mesma 
que sedia o 1º Seminário, e 
quando avançamos nas 
p r i n c i p a i s  q u e s t õ e s  
n e c e s s á r i a s  p a r a  
identificarmos os acordos e 
as eventuais diferenças que 
temos, assim como preparar 
o caminho de uma unificação.

Os camaradas da ARS 
são militantes experientes e 
inseridos na luta de classes 
paraense, tendo dirigentes e 
m i l i t a n t e s  c o m  m u i t a  
qualidade e capacidade 
política e que dedicaram seus 
últimos anos, primeiramente, 
a  c o n s t r u i r  u m  p o l o  
revolucionário dentro do 
PSOL após sua saída da 
corrente CST/UIT; e, depois, 
já fora também do PSOL, 
mantiveram sua coerência e 
luta a serviço da construção 
de um partido revolucionário. 
Os companheiros atuam 
entre os professores das 
redes estadual e municipal de 
ensino e também entre os 
trabalhadores do Judiciário. 

São reconhecidos por 
sua combatividade e por 
t e r e m  s e  r e c u s a d o  a  
acompanhar o PSOL no 
caminho sem volta deste 
partido rumo ao reformismo 
completo e ao eleitoralismo 
contrarrevolucionário. São a 
ponta de um iceberg de 
desilusão com um partido que 
nasceu se dizendo diferente 
dos demais, mas que reedita 
em cada uma de suas práticas a trajetória do PT, ainda mais 
rapidamente e sem princípios ou base social.

No mesmo sentido, os camaradas da PRS recém romperam 
com o PSTU. Este partido, que já foi, de fato, uma grande organização 
revolucionária, ao menos com influência na vanguarda e alguns setores 
de massa, hoje é um apêndice eleitoral do PSOL e uma máquina 
sindical burocrática, que depende das relações com seus sindicatos, 
central e acordos com grupos governistas para manter estes espaços. 
Politicamente, o PSTU faz críticas genéricas ao governo Dilma, sem 
apontar nenhuma ação direta e participou das eleições como apenas 
mais um partido. Recebeu dinheiro da burguesia por tabela, ao estar 
coligado com o PCdoB no PA, e abandonou qualquer corte de classe ou 
perfil socialista nesta eleição; tudo em nome de votos.

A PRS expressa parte da negação de muitos militantes a este 

rumo. Os companheiros romperam com o PSTU para não romperem 
com o leninismo, com o trotskismo e com a revolução. São 
professores universitários, servidores da universidade e estudantes, 
que agora se dedicam a construir outra organização, mas para 
manter a luta que sempre tiveram. Ao contrário do PSTU, que 
constrói a mesma organização, mas a serviço de um objetivo 
completamente deformado: um aparato eleitoral-sindical reformista.

Nossas três organizações tem uma origem comum na luta 
interna dentro das Internacionais Socialistas contra a burocratização 
stalinista, e junto do que veio a ser a Oposição de Esquerda na III I.S., 
e que depois fundou a IV I.S., com a liderança de León Trótsky. 

D e n t r o  d e s t a  n o v a  
organização, também se 
produziu uma divisão, entre 
os setores que capitulavam 
à s  d i r e ç õ e s  
con t ra r revo luc ioná r i as ,  
dirigidos por Pablo e Mandel, 
e o setor que defendia o 
trotskismo de modo ortodoxo 
e a revolução permanente 
sem e tap ismos.  Nes ta  
batalha, Nahuel Moreno 
f u n d o u  a  v e l h a  L i g a  
I n t e r n a c i o n a l  d o s  
Trabalhadores (LIT), da qual 
todos somos herdeiros e 
defensores. 

A velha LIT expressava o 
e m b r i ã o  p a r a  u m a  
r e c o n s t r u ç ã o  d a  I V  
I n t e r n a c i o n a l ,  o  q u e  
Movimento Revolucionário, 
A R S  e  P R S  s e g u e m  
defendendo, e o que a 
unificação de nossas forças 
terá como principal tarefa 
cumprir. Neste momento, 
ocorrem revoluções em 
muitos locais, mas, com dizia 
Trótsky: “a crise histórica do 
proletariado é a sua crise da 
direção revolucionária”. Entre 
o s  9 9 %  d a  e s q u e r d a  
revo luc ioná r i a  que  se  
deixaram levar pelo “vendaval 
oportunista”, a própria LIT é 
hoje um aparato que sustenta 
as políticas reformistas de 
suas seções, notadamente a 
m a i o r  d e l a s ,  o  P S T U  
brasileiro.

Nossa batalha não será 
fácil e nossas dificuldades 

não serão pequenas. Mas a Frente Única dos Revolucionários (FUR) 
que se vai estabelecendo é também um novo embrião daquilo que os 
revolucionários precisam construir no Brasil e no mundo. O 
socialismo nunca foi tão necessário e a revolução se prova em cada 
luta específica, seja por salário, emprego, direitos democráticos, 
como a única maneira de se mudar a vida dos trabalhadores, do mais 
mínimo ao mais geral. 

Podemos dizer que começamos muito bem este processo e 
que, contrariando a máxima de que a esquerda não para de se dividir, 
a unificação de três organizações revolucionárias para apresentar 
uma alternativa de combate e insurrecional no Brasil é a melhor 
notícia que poderíamos ter, no momento em que milhões de 
trabalhadores negam estes sistema mas não sabem que rumo 
seguir.

Frente de Revolucionários avança no Pará e aponta caminho para país.
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As eleições municipais de 
2012 acabaram e a contagem dos 
votos mostrou muitos vencedores 
mas um grande derrotado: o 
sistema eleitoral burguês no Brasil. 
Entre mortos e feridos, o governo 
Dilma ganhou muitas cidades, mas 
a oposição também se fortaleceu, 
e m  e s p e c i a l  e m  c i d a d e s  
importantes e capitais no Norte e 
Nordeste. 

O fato mais relevante, 
porém,  fo i  que esta  fa lsa 
polarização entre PT X PSDB (que 
na verdade expressam dois lados 
de uma mesma moeda) foi 
rompida, sim, mas não por algum 
outro partido eleitoreiro, e sim pela 
recusa em votar em qualquer um 
destes campos, e sequer votar em 
algum outro. 

Foi o “não voto”, formado 
por abstenções (mais de 20%), 
brancos e nulos (cerca de 10%) 
quem “ganhou” esta eleição

O PT foi o partido que 

recebeu o maior número de votos 
no 1º turno, com 17,26 milhões no 
total, o que equivale a 16,79% dos 
votos válidos. O PMDB, hoje com o 
PT, mas podendo voltar a estar com 
o PSDB, teve votação bastante 
próxima, de 16,716 milhões de 
votos, correspondente a 16,26% 
dos votos válidos. E o PSDB teve a 
terceira maior votação, totalizando 
13,95 milhões de votos, que 
equivale a 13,57% do total de 
válidos.

Mas os mais de 35 milhões 
de trabalhadores que se recusaram 
a votar em qualquer um dos 
candidatos e partidos que se 
apresentaram, são mais que o 
dobro de votos do PT e mais que a 
soma de PT, PSDB e PSOL, se 
quisermos ainda somar com o 
desempenho tímido do partido que 
já tentou expressar uma 3ª via, 
quando da candidatura de Heloísa 
Helena à presidência.

A realidade é que os 

trabalhadores disseram um sonoro 
“não!” aos políticos, seja os que se 
dizem de esquerda ou de direita, 
sejam de situação ou de oposição. 
Se somarmos os que não votaram 
em ninguém à imensa maioria que 
votou em alguém, mas sem 
entusiasmo e ilusão quase zero, 
vemos que a classe trabalhadora 
está num processo de profunda 
experiência e negação com as 
eleições burguesas, e com o 
regime democrático burguês que 
dela depende, por consequência.

A despolitização, o “voto 
Tiririca” de deboche e protesto e a 
indiferença com quem ganhe, pois 
se sabe que a vida seguirá do 
mesmo jeito, que já marcaram as 
eleições de 2010, se repetiram 
ainda mais fortemente em 2012.

Os partidos abusaram de 
c a m p a n h a s  m i l i o n á r i a s  e  
inundaram ruas com matérias de 
propaganda. Mas a reação da 
massa foi de profundo desdém e 

irritação com isso tudo. Por o voto 
ser obrigatório, a maioria das 
pessoas ainda foi votar e optou pelo 
“mal menor” conforme seus 
critérios. Não por acaso, na maioria 
das capitais ganhou que se 
apresentou como oposição 
municipal, ou, ao menos, como 
parte do “novo”, seja através de 
políticos jovens, como recentes na 
política.

A relação de que “tanto faz” 
quem ganhar, porém, predominou. 
O resultado produziu fenômenos 
curiosos, como a migração de 
votos além do que sempre se 
observava para o candidato líder 
nas pesquisas, com o intuito de 
acabar com a eleição já no 1º turno, 
“livrando” as pessoas da chatice e 
incomodação de um 2º turno. Foi 
assim que muitos trabalhadores 
raciocinaram e deram seu “voto útil” 
para acabar com as eleições de 
uma vez, no Rio, em POA, BH, etc..

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

Mui ta  d ivergênc ia  se 
estabeleceu entre os analistas para 
identificar “quem ganhou as 
eleições”. Majoritariamente, a 
imprensa apontou um avanço do 
PT. Em nossa opinião porém, nem 
PT nem PSDB saíram vitoriosos 
desta eleição, e o que houve foi 
uma troca de posições, em que, no 
final, o peso de um e de outro segue 
quase o mesmo.

Por um lado, o PT ganhou 
mais prefeituras do que tinha, foi o 
partido mais votado e levou SP. Por 
outro, segue sendo apenas o 3º 
partido com mais prefeitos (636), 
atrás de PMDB (quase mil) e PSDB 
(698). Também perdeu cidades-
chaves como Belo Horizonte, 

Recife, Fortaleza, Salvador, Porto 
Alegre, etc.

Mesmo em São Paulo, o PT 
perdeu Campinas, Americana e 
mais infindáveis disputas, ficando 
com 67 cidades. O PSDB levou 176 
prefeituras no estado. Até mesmo 
na capital, a eleição não prova tanto 
assim, pois o PSDB ganhou o 1º 
turno e perdeu o 2º com 45% dos 
votos. É verdade que o PT 
avançou, mas considerando que 
tinha uma base pequena, este 
avanço ainda não o coloca em 
vantagem quanto aos demais.
Tomando as maiores cidades como 
critério mais científico de análise, já 
que pequenas cidades pouca ou 
nenhuma possuem, o PT tem agora 

apenas 4 capitais! Menos que o 
PMDB e igual ao PSDB. Nas 
cidades com mais de 200 mil 
eleitores, o PT manteve somente as 
16 que já tinha, e o PSDB pulou de 
10 para 15. Se o critério forem as 
cidades com mais de 100 mil 
eleitores, o PT ganhou em 54, mas 
o PSDB tem 48.
O PSDB perdeu SP, mas entrou 
com mais força no Norte (Manaus e 
Belém) e no Nordeste (Maceió), 
além de que o próprio combalido 
DEM levou Aracaju e Salvador. 
Mais significativo que isso são as 
derrotas homéricas do PT em POA, 
Recife, BH e Fortaleza, todas 
cidades em que o partido tem muita 
força e tradição, mas onde 

fracassou com votações negativas 
recordes! Ficou em 3º em POA, um 
de seus berços, com a pior votação 
em 30 anos; e perdeu no 1º turno 
em Recife e BH, onde Lula e Dilma 
intervieram diretamente. 
Por tudo isso, não se pode dizer 
que o PT saia vencedor, mas 
t a m p o u c o  f o i  d e r r o t a d o  
completamente, em especial por 
conta de ter ganho SP. O fato é que, 
mantendo a distribuição política 
mais ou menos como já existia, o 
sistema eleitoral como um todo é 
quem dá mostras de desgaste 
profundo. Cada vez mais, as 
pessoas se dão conta de que eles 
são todos iguais.
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Com mais de 35 milhões de “não votos”, abstenções, brancos e nulos 

representam o dobro de eleitores do PT, e mais que este partido e o PSDB juntos! 
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O  M o v i m e n t o  
Revolucionário desde o 1º turno 
saiu às ruas na defesa do Voto Nulo 
contra os candidatos e programas 
que se apresentavam, todos eles 
sendo burgueses ou operários em 
aliança e colaboração com partidos 
burgueses e governistas. 

Não existiram coligações ou 
alternativas classistas nesta 
eleição em nível nacional. Por isso, 
distribuímos milhares de materiais 
denunciando o regime, a farsa em 
que hoje consistem as eleições dos 
ricos, em que só as maiores 
campanhas se elegem, e onde eles 
são todos iguais. 

Neste jogo de cartas 
marcadas, ganhe quem ganhar, 
eles tomam posse e governam para 
as empreiteiras, donos de ônibus, 
especuladores imobiliários e 
grandes empresários, contra os 
trabalhadores que precisam de 

saúde e educação, contra os 
comerciários cada vez mais 
explorados, contra os servidores 
públicos, os usuários de transporte, 
os que não têm moradia, etc.
 F o m o s  m u i t o  b e m  
recebidos nas manifestações que 
fizemos, em terminais de ônibus, 
m e t r ô ,  u n i v e r s i d a d e s  e  
aglomerações públicas, em bairros 
e locais centrais das cidades. 
Discutimos que além do voto nulo 
era preciso se organizar em cada 
local de trabalho, estudo e moradia, 
como forma de lutar e pressionar 
por mudanças reais na vida de 
cada um, o que estas eleições não 
podem oferecer.

No 2º turno, os camaradas 
da ARS e PRS, que já vinham 
chamando o Voto Nulo, se 
unificaram conosco de forma 
o rgân ica  e ,  sob  mate r ia is  
conjuntos, distribuímos mais 

milhares de panfletos condenando 
os candidatos existentes e 
chamando o voto nulo, seja em 
geral, diante de candidatos 
burgueses uns contra os outros; 
seja nas disputas em que o PSOL 
participou, representando os 
interesses do governo Dilma e 
aliado ao pior da burguesia com o 
DEM.

Os revolucionário nem 
sempre devem chamar o voto nulo, 
e, nestas eleições, de fendíamos 
que houvesse candidaturas 
classistas, com o PSTU dirigindo-
as, mas abertas aos ativistas da 
classe trabalhadora, com um 
programa socialista e discutido em 
plenárias democráticas. Mas nada 
disso ocorreu. Em função disso, e 
de não termos legenda para 
lançarmos candidatos próprios, só 
restou chamar o voto nulo contra 
candidaturas que foram parte de 

um mesmo conteúdo,  pró-
capitalista.

E temos orgulho de termos 
conseguido dialogar com os 
trabalhadores a partir de suas 
necessidades mais imediatas, 
construindo a ponte para a 
importância de que essas lutas se 
deem através da ação direta e da 
mudança do sistema como um 
todo, pois independente de haver 
ou não candidaturas classistas 
(que dessa vez sequer existiram), é 
pela revolução e pela luta que se 
vai mudar a vida. Um debate que 
deveria ser feito pelos partidos de 
esquerda que têm legenda. Mas 
q u e  h á  m u i t o  t e m p o  f o i  
abandonado...

campanha despolitizada de ética 
n a  p o l í t i c a ,  d i a l o g a n d o  
essencialmente com o voto da 
pequena burguesia e zona sul que 
antes votara em Gabeira-PV; e 
outros candidatos sem expressão 
ou origem sindical ou popular os 
que ainda se saíram um pouco 
melhor.

As correntes que se dizem 
mais programáticas, como a CST, 
foram massacradas. Aceitaram 
compor e se beneficiar de alianças 
espúrias, burguesas e governistas, 
e sequer elegeram alguém, 
amargando votações lamentáveis 
em todo o país.

O PSTU, por sua vez, foi 
ainda pior do que em muitas outras 
eleições. Fez  0,17% dos votos 
totais, o que mal passa de 0,1% se 
considerarmos o total de eleitores. 
Manteve seu índice de 0,4%, 0,5% 
na maioria dos lugares em que sai 
sozinho e, além disso, outra vez se 
comportou como um apêndice do 
PSOL em todos os lugares em que 
pôde, como RN, PA e tantos outros. 
Nas capitais destes dois estados, 
aliás, foi onde elegeu dois 
vereadores, um em cada local. Este 
feito não tem nada de inédito, pois a 
C o n v e r g ê n c i a  S o c i a l i s t a ,  
antecessora do PSTU, já elegeu 2 
deputados federais e vários 
vereadores. Chegou a eleger um 
prefeito, em Timóteo-MG, no 
passado. Mesmo o PSTU já 
elegera 2 vereadores em PE, 

poucas eleições atrás. O que 
caracterizou estes mandatos foi a 
ruptura com o partido dos últimos 
vereadores e do prefeito eleito pela 
Convergência; e a não reeleição 
dos demais.

Não sabemos ainda para 
onde irão Cléber Rabelo (Belém) e 
Amanda Gurgel (Natal), os dois 
únicos eleitos pelo PSTU em todo o 
Brasil. Mas sabemos que seus 
mandatos se devem a uma 
campanha oportunista ao extremo, 
que esconderam o programa 
socialista, não serviram para 
impulsionar as lutas e greves que 
i n c l u s i v e  o c o r r i a m  
simultaneamente às eleições, e 
foram parte de 
p r o g r a m a s  
burgueses de 
eleição.

A mais 
escandalosa 
d e s t a s  
candidaturas 
foi a de Cléber, 
que se elegeu 
às custas do 
d inhe i ro  de  
empresár ios 
q u e  
sustentaram a 
Frente pelega 
de Edmilson 
Rodrigues a 
prefeito, e de 
u m a  
v i n c u l a ç ã o  

p o l í t i c a  c o m  e s t a  m e s m a  
candidatura, cujo vice era do 
PcdoB. Mesmo no 2º turno, quando 
a estes governista e burgueses se 
somaram Lula, Dilma e até mesmo 
um vereador do DEM (!), o PSTU, 
que cinicamente disse estar saindo 
da frente, manteve sua declaração 
de voto e apoio a Edmilson e sua 
Frente Popular traidora.

O papel cumprido por PSOL 
e PSTU nestas eleições, de serem 
porta-vozes de candidaturas que 
se resumiram a propor pequenas 
reformas por dentro do capitalismo; 
e sendo parte de coligações que 
aceitaram e pediram dinheiro da 
burguesia, além de ter partidos 

burgueses e governistas dentro 
das próprias chapas, marca uma 
mudança qualitativa destas duas 
organizações. 

O rumo reformista do 
PSTU, que abandona de vez as 
fileiras revolucionárias, e a posição 
em alguns casos até mesmo 
neoliberal do PSOL, apontam para 
um caminho provavelmente sem 
volta, pois a dependência dos 
aparatos eleitorais será ainda 
maior daqui por diante, o que, junto 
da perda de qualquer escrúpulo ou 
princípio, deve fazer ambas 
organizações irem ainda mais à 
direita no próximo período.  

Nosso voto nulo revolucionário

Eleições frias, indiferença e mais do mesmo

O PSOL surgiu com 7 
deputados federais e agora tem 
apenas 3, já teve e senadores, 
entre eles Heloísa Helenas que era 
um ícone nacional e agora só tem 1, 
sendo ele o senador Randolfe 
Rodrigues, aliado do PTB e DEM 
em seu estado, o Amapá. O PSOL 
encolheu desde que surgiu, mas 
teve vitórias importantes nesta 
eleição. Ganhou, pela primeira vez, 
duas cidades – Itacoara-RJ e 
Macapá-AP, já decara tendo de 

administrar uma capital.
N o  e n t a n t o ,  s e  

espremermos seus números, 
veremos que sua votação não deu 
salto algum na maioria do Brasil e 
permaneceu nos medíocres, 
eleitoralmente falando, 2% ou 3% 
n a  m é d i a  n a c i o n a l .  M a i s  
precisamente, teve 2,32% dos 
votos válidos. Se incluirmos as 
abstenções, nulos e brancos, que 
são parte da realidade com mais de 
30% somados, o PSOL teve menos 

de 2% dos eleitores! Um índice 
decepcionante para quem já existe 
há 8 anos, esperava ser o grande 
partido à esquerda do PT e que já 
teve 6% de votos à presidência, 
mas fez pouco mais de 1% na 
última eleição ao mesmo cargo.

Além disso, quem cresceu 
no PSOL foi sua ala mais 
neoliberal. O PSOL “que deu certo” 
foi o do AP, aliado com o DEM e 
representante da oligarquia e 
neol iberal ismo. É Randol fe 
Rodrigues quem sai vitorioso, 

aliado à família Sarney e outros 
coronéis. Em Belém, uma aliança 
do mesmo baixo nível chegou ao 2 
o turno. Perdeu mas também 
mostrou que é desse jeito que o 
PSOL tem votos.

Em 2º lugar no PSOL 
ficaram as correntes também de 
d i re i t a  den t ro  do  pa r t i do ,  
relativamente falando. Foi a APS e, 
em bem menor grau, o MES, quem 
elegeram vereadores. E foi gente 
como Marcelo Freixo no RJ, numa 

A esquerda eleitoral dá vexame e abandona qualquer princípio

Cleber Rabelo (PSTU)  fazendo intervenção ao lado de Edmilson Rodrigues (PSOL), 
candidato de Lula e Dilma para Belém.
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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 
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EDITORIAL !
Este jornal marca a edição de número 50 do Correio dos 

Trabalhadores! 
Este número, por si só, já é uma grande vitória. São 50 jornais, em 5 
anos de existência do Movimento Revolucionário, em que sempre 
este presente a luta pela revolução socialista, nacional e 
internacional; e pela defesa incondicional da classe trabalhadora.

Desde 2007, fomos implacáveis na denúncia do governo Lula 
e das instituições como um todo que atacaram direitos 
previdenciários e trabalhistas, arrocharam salários e governaram 
para os banqueiros, latifundiários e grandes empresários. 

O Congresso, a Justiça, as Forças Armadas, a grande 
imprensa; todos foram denunciados como parte de um sistema – o 
capitalismo – que existe e sobrevive da exploração da ampla maioria 
da população. 

Lula, e agora Dilma, são produto de uma nova realidade 
política mundial, em que os trabalhadores saem às ruas e não se 
intimidam. Nestes 5 anos, o capitalismo amargou uma crise 
econômica sem fim, de proporções inéditas, e os ataques aos 
trabalhadores foram duríssimos. Em 4 anos, desde a quebra do 
Lehman Brothers em 2008, a Europa demoliu seu sistema de 
proteção social criado e mantido por décadas! O capitalismo mostrou 
mais do que nunca não ter mais nada a oferecer, a não ser mortes, 
guerras e uma vida de sofrimento aos trabalhadores.

Diante disso, as massas souberam ir à luta e protagonizar 
feitos heroicos! As massas iraquianas e afegãs derrotaram o 
imperialismo e expulsaram as tropas do Iraque e quase o estão 
fazendo no Afeganistão. No Líbano e na Palestina, Israel foi derrotado 
e já não é mais visto como invencível. E, como um todo, as massas 
árabes foram invadindo as ruas, os prédios públicos, as delegacias, 
os quartéis e tomando para o povo o que sempre deveria ter sido seu. 
A “primavera árabe” derrubou governos na Tunísia, Egito, Líbia e 
Iêmen e ainda vai derrubar Assad na Síria! Estes ditadores pagaram 
com o exílio, a prisão e a morte suas atrocidades. O regime foi varrido 
na Líbia e conselhos populares foram vistos no Egito, junto do 
armamento do proletariado na Líbia e Síria.

Seja em suas crises e guerras, seja em suas revoluções, o 
mundo prova que a máxima de Lênin sobre a época imperialista do 
capitalismo nunca esteve tão marcante. Vivemos uma situação 
revolucionária mundial e temos o orgulho de termos não apenas 
coberto, como intervindo, em cada processo da luta de classes neste 
período de 5 anos.

O Correio dos Trabalhadores foi a ferramenta em defesa do 
programa revolucionário e da teoria marxista neste tempo todo. 5 
anos e 50 edições que mostraram um partido que ainda não tem 
legenda eleitoral, mas que tampouco tem manchas em sua bandeira. 

Que seguiu erguendo, sempre no ponto mais alto, a bandeira da 
reconstrução da 4ª Internacional Socialista e por uma direção 
revolucionária ao proletariado mundial. 

Não foram poucos os prognósticos de que não chegaríamos 
sequer a nosso 2º número de jornal. Que nem o Movimento 
Revolucionário nem o Correios dos Trabalhadores teriam espaço ou 
capacidade de se manterem. Mas aqui chegamos nós! Com uma 
organização que possui militantes nas 5 regiões do Brasil, incluindo 
SP, RJ, MG, RN, RS, DF e PA, entre operários metalúrgicos, 
bancários, professores, trabalhadores dos Correios, servidores 
federais, trabalhadores privados, ativistas do movimento popular e 
juventude. Internacionalmente, construímos a Corrente 
Revolucionária Internacional com a CS argentina, interviemos com o 
envio de militantes à revolução no Egito e ainda temos muito pela 
frente.

Nós sobrevivemos e crescemos muito, para desespero dos 
oportunistas reformistas, eleitoreiros, traidores e revisionistas, 
porque o futuro da humanidade é socialista e porque, enquanto não 
se resolverem os problemas do emprego, do salário, dos direitos 
sociais, e ainda existir a exploração, o preconceito, a opressão (e isto 
sempre existirá neste sistema); o capitalismo não terá tréguas dos 
trabalhadores. 

Nós somos apenas parte disso, como porta-vozes deste 
movimento revolucionário, muito maior que o nosso partido 
Movimento Revolucionário, e nunca morreremos. Nossa força vem de 
nossa luta diária, sem abandonar princípios nem flexibilizar critérios, 
mas vem mais ainda da própria classe, que é quem cria as condições 
e necessita de uma direção revolucionária.
Seguindo Marx, Engels, Lênin, Trótsky e Moreno, revolucionários, 
teóricos e militantes; assim como os exemplos de cada trabalhador 
que deu a vida contra as traições e capitulações junto às Frentes 
Populares; é assim que vamos crescendo. 
A última enorme alegria que tínhamos tido havia sido o ingresso dos 
camaradas de Itaúna-MG, onde agora intervimos junto aos 
metalúrgicos, após o rompimento deles com o PSTU. 

Nem bem digerimos esta conquista e agora iniciamos um 
processo de debate com outros revolucionários, desta vez 
organizados, nos grupos PRS e ARS, que romperam 
respectivamente com o PSTU e com o PSOL, contra as práticas 
burocráticas, autoritárias e oportunistas destes partidos. Deste 
processo, podemos unificar a todos e fortalecer ainda mais a luta pelo 
socialismo e pela revolução.

Os ventos árabes já iniciaram a soprar na Europa. Sua força já 
começa a ser sentida na Ásia. No Brasil já escutamos seu barulho 
chegando. Outros outubros, como em 1917, virão! E que venham 
mais 50 Correio dos Trabalhadores! 

RAPIDINHAS!
ministro da fazenda, Guido Mantega, irritou-se e chamou a previsão 
de “piada”. Agora, com o próprio governo admitindo que o PIB 
crescerá próximo do 1,5%, ficou claro que se existe uma piada é o 
governo Dilma e o palhaço é seu ministro da Fazenda. 

Piada é o PIB brasileiro! No primeiro semestre, as previsões para o 
crescimento do PIB brasileiro despencaram do intervalo anterior 
entre 4% e 5% para um patamar próximo de 3%. Neste momento, o 
banco suíço Credit Suisse cravou 1,5% como prognóstico. O 
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RAPIDINHAS!

Lula é o chefe! Falando em mensalão, Valério, após ter ficado em 
silêncio esperando ser salvo por seus patrões lulistas, e ter quebrado 
a cara com isso, resolveu soltar a língua. Tendo sido condenado e se 
achando traído, o “operador do mensalão” revelou que Lula sabia de 
todo o esquema e era o verdadeiro chefe. 
Uma declaração para colocar fogo na investigação, pois confirma o 
que o advogado de Roberto Jéferson já havia falado ultimamente e 
que é a conclusão óbvia a que todos chegam ao entender o esquema. 
Agora, é a hora de incluir Lula em uma nova investigação. Mas é claro 
que isso acabará em pizza...

Justiçamento? Agente da ditadura é assassinado! O coronel 
reformado do Exército Júlio Miguel Molinas Dias, ex-comandante do 
Destacamento de Operações de Informações do 1º Exército (DOI-I) 
foi morto a tiros quando chegava em sua casa. A execução, sem que 
nem o carro nem dinheiro tenha sido roubado, pode ter a ver com o 
passado deste militar fascista. 
Em abril de 1981, Molinas comandava o famigerado DOI na Tijuca-
RJ, quando ocorreu o atentado da extrema direita conhecido como 
“atentado do Riocentro”. Na explosão trapalhona de uma bomba que 
deveria matar o público de um festival promovido para defender a 
redemocratização, o sargento fascista Guilherme Rosário morreu e o 
igualmente fascista capitão Wilson Machado se feriu gravemente. 
Ambos eram lotados no DOI, e chefiados por Molinas, sendo 
oficialmente os autores do atentado, como admite hoje o próprio 
Exército. 
Molinas era ligado ao então general José Luiz Coelho Neto, uma das 
vozes mais radicais e fascistas do regime, e em seu tempo, o DOI era 
alvo de denúncias de torturas e assassinatos, incluindo o 

Voto Nulo nos Estados Unidos! Na disputa eleitoral 
norteamericana, Obama e Romney aparentam ser representantes de 
projetos completamente diferentes. Esta ilusão pôde enganar muita 
gente há 4 anos, quando, sob os slogans de “mudança” e 
“esperança”, Obama prometia ser o oposto de George W. Bush. 
Passados 4 anos de mandato, em que manteve a guerra do Iraque 
por mais bons anos, aumentou a presença do Afeganistão, onde 
ainda mantém tropas e conservou a prisão-vergonha de 
Guantánamo, não se pode cair no mesmo erro de acreditar no 
candidato democrata. Obama matou mais rebeldes em 4 anos em 
países como Paquistão e Afeganistão do que Bush nos seus últimos 4 
anos, além de ter salvado os bancos e montadoras de automóveis às 
custas de trilhões de dólares públicos, que não chegaram para 
resolver o problema do emprego ou da moradia, hoje lamentáveis na 
maior potência mundial. 
Romney representa a volta de Bush. Obama é a continuidade de tudo 
como está. Os trabalhadores não têm candidato nos EUA! Voto nulo 
nas urnas e luta nas ruas por um programa de fato dos negros, 
hispânicos, mulheres, LGBTs e trabalhadores em geral! 

Obama ganha mais 4 anos sem entusiasmo! Terminadas as 
eleições dos EUA, mantém-se tudo como está. Os Republicanos, 
derrotados nacionalmente, seguem dirigindo a Câmara dos 
Deputados; os Democratas comandam o Senado; e Barack Obama 
se reelegeu para mais 4 anos. 
O elemento novo é a decepção generalizada com Obama e a 
desilusão com o regime como um todo. Os trabalhadores americanos 
se dão conta que “ganhe quem ganhar, a vida não vai mudar”, e a 
empolgação com Obama sumiu do mapa, apesar da rejeição ao 
correligionário de Bush e do que representaria a “volta da direita mais 
dura” ter prevalecido. 

desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva. Ao depor sobre o 
atentado, Molinas reconheceu que mandara duas equipes ao 
Riocentro para monitorar o show (evento promovido por 
organizações progressistas), mas negou que a motivação era 
terrorista. 
Se foi um justiçamento contra um fascista, não sabemos. Mas os 
milhares de mortos e torturados e os milhões de demais vítimas da 
ditadura e de seus terrores não choram a morte deste criminoso.

STF define penas sem critério nenhum. Quem assiste alguma 
sessão do STF fica estarrecido. Primeiro, os ministros deixaram livres 
um dos lideres do esquema, Gushiken (denunciado, mas cujo processo 
foi arquivado sem nem ir a julgamento), Sílvio Pereira e os deputados 
Paulo Rocha e Valdemar Costa Neto (parcialmente). Sem contar o fato 
de ter deixado de fora da denúncia o chefe da quadrilha, o ex-
presidente Lula. 
Mas, agora, o STF vai além, e, na definição das penas, faz de tudo para 
que ninguém seja preso. Os ministros, ao vivo e em cores, barganham 
seus votos, com propostas como “eu reduzo a pena inicial, se o ministro 
aceitar o critério de 2/3 e não de 1/3 como agravante” ou, ao definir a 
pena de Ramon Hollerbach “temos que diminuir a pena para que não 
seja maior que a de Marcos Valério”. 
Ora, está claro que os ministros primeiro definem em suas cabeças 
quanto deve ser a pena e depois adaptam seus votos, como se fossem 
técnicos, para fechar com o que já estabeleceram previamente. É o 
mercado das penas, chamado pomposamente de “dosimetria”. Nada 
mais que um balcão de negócios. 
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O massacre promovido pelo genocida Bashir Al-Assad não tem fim. 
Já são mais de 20 mil mortos, conforme alguns organismos calculam, 
incluindo milhares de crianças e mulheres; vítimas de disparos de canhões, 
aviões, helicópteros, morteiros e todo tipo de artilharia pesada empregada 
contra a população. Os crimes de guerra do regime sírio incluem massacres 
em Homs, Hama, Aleppo e Damasco, com a entrada do exército sírio de 
casa em casa, seguida de torturas e execuções.

Ao contrário do que poderia ser esperado, porém, as massas sírias 
não se rendem, nem desistem de lutar. A incansável resistência ao banho de 
sangue conduzido pelo governo, que é defendido desde a Rússia e a China 
até o Estado racista de Israel, não apenas se manteve mas deu um enorme 
passo adiante, ao se organizar também militarmente. Hoje, a violência de 
classe burguesa e imperialista desferida covardemente pelo governo sírio 
contra os trabalhadores até então desarmados é respondida com a legítima 
autodefesa e violência revolucionária das massas, que passaram ao campo 
de batalhas e estão isolando também militarmente um regime já isolado 
politicamente dentro do país.

A Batalha de Aleppo que está sendo travada há semanas e se repete 

diariamente, é a versão síria para a Batalha por Trípoli, onde se decidiu a 
sorte da revolução na Líbia. Se Aleppo, a segunda mais importante cidade 
síria, for finalmente tomada pelos revolucionários, Al-Assad estará 
encurralado em Damasco, já completamente incendiada pelo furor das 
ruas. Assim como Kadaffi ficou encurralado em Sirte, onde foi justiçado.

Esta batalha pode definir a guerra civil que opõe a classe 
trabalhadora, junto de burgueses dissidentes, desertores, setores religiosos 
oprimidos pelo regime, contra uma Frente Única semifascista e 
contrarrevolucionária entre China, Rússia, Irã, Hezbollah, o governo 
assassino de Assad e a pseudoesquerda chavista, castrista e prostalinista 
que existe ao redor do mundo.

A Corrente Revolucionaria Internacional, CRI, se coloca 
incondicionalmente ao lado das massas revolucionárias em defesa da luta 
pela derrubada de Assad e da destruição das instituições de seu regime, 
bem como do próprio aparato do Estado burguês semifascista sírio. Não há 
espaço para “neutralidade” nesta guerra, que é a expressão armada da luta 
de classes que ocorre no mundo todo, e que, na Síria, já levou mais de 20 mil 
trabalhadores à morte.

Dias decisivos da revolução na Síria. Lutar junto às milícias para derrubar Assad, 
por um governo dos trabalhadores em luta!

Diante de uma luta popular tão intensa e que não de deixou derrotar, 
o imperialismo trata de se relocalizar no conflito. Da posição inicial de 
cumplicidade com o massacre o imperialismo passou à posição de 
condenação formal do governo sírio, mas sem nenhuma medida prática 
para deter o genocídio. Assim, mantiveram a liberdade de fluxo de armas e 
recursos aos cofres do governo, enquanto se calavam diante das 
execuções sofridas pelo povo.

Estas posturas agora podem ser substituídas pela entrada em cena 
da OTAN diretamente no cenário de guerra. Os revolucionários, no entanto, 
não querem, nem aceitarão a intervenção imperialista no conflito. A ajuda 
internacional que é desejada e bem-vinda é a de armas, dinheiro, remédios 
e apoio na retaguarda que tenham origem entre os próprios trabalhadores. 
Aliás, os trabalhadores e parte de suas entidades têm disposição em 
garantir rotas pelas quais possa chegar esta ajuda militante e material aos 
revolucionários. O que os governos burgueses devem ser forçados a fazer é 
levantar as proibições e barreiras que hoje impõem a essas rotas.

A intervenção armada imperialista, ao contrário, é a tentativa, ao 
menos como “plano B” do imperialismo, diante da possibilidade de um 
triunfo revolucionário, que faria a Síria escapar ao controle dos governos 
capitalistas centrais, podendo incendiar o Oriente Médio todo.

O imperialismo não começou a revolução e nem é parte dela. Quem 
luta contra Assad são professores, motoristas, operários, comerciantes, 
profissionais da saúde, estudantes, que querem a Síria para os 
trabalhadores. O imperialismo cinicamente tenta interferir no conflito de 
forma a sabotar a revolução, como plano de emergência diante da eventual 
derrubada de Assad.

Nós dizemos novamente que a tarefa número 1 neste momento é 
derrubar Assad e seu regime. Mas, simultaneamente a estes combates, os 
revolucionários devem estar alertas e não aceitar qualquer intervenção 
imperialista na Síria. A revolução, ao contrário, deve impulsionar a expulsão 
das tropas imperialistas do restante da região, a começar pelo Iraque e pela 
destruição das bases militares nos demais países.

Não à intervenção imperialista!

Na Síria, se luta pela liberdade de expressão, religiosa e de 
associação política; mas fundamentalmente se luta por emprego, salário e 
direitos; por condições melhores de vida e contra os efeitos da crise 
econômica capitalista, que também assola o país sob a forma de privilégios 
à burocracia governista e pobreza para a maioria da população. Este 
conjunto de reivindicações é eminentemente parte do programa socialista 
de luta.

Não há governo dentro do capitalismo que possa atendê-lo, o que 
torna o programa desta revolução um programa socialista, ainda que de 
forma inconsciente. O “inconsciente” desta revolução é devido à ausência 
da compreensão clara de qual é o futuro a ser construído para que todas as 
demandas sejam atendidas, o que só virá à medida que se forje uma direção 
revolucionária no país, que conduza o triunfo das massas.

Esta é, também, a batalha ainda a ser dada e vencida na Líbia, Egito 

e Tunísia, que derrubaram seus governos; e também nos demais países, 
seja na Europa ou seja a Argentina e o Brasil, que também necessitam de 
uma revolução e de uma direção revolucionária para dar fim à miséria e à 
exploração.
       Neste processo mais amplo de luta política e pela consciência dos 
trabalhadores, a derrubada de Al-Assad é a bandeira imediata mais urgente 
desta luta. Nesta trincheira, os revolucionários fazem unidade com todos os 
que estiverem atirando para o mesmo lado, mas é fundamental estabelecer 
uma diferenciação política clara que reafirme as posições socialistas e 
laicas que defendem os trabalhadores. Não se pode deixar isto para uma 
“outra etapa”, pois não há etapismo nesta luta, e sim uma revolução 
permanente em que se combina a luta militar comum contra o governo e a 
luta política interna aos que hoje combatem, por um rumo socialista à 
revolução.

Só se terá vencido com uma revolução socialista

Os movimentos islâmicos têm ganhado força no conflito sírio. Frente 
a uma situação em que a maioria da esquerda abandonou os 
revolucionários sírios à própria sorte, seja por apoiar o ditador Al-Assad, seja 
por ter uma postura covarde e capituladora de “neutralidade”, são os grupos 
islâmicos os que assumem o destaque na luta.

Grupos como a Al-Qaeda, que é sunita, e outros movimentos e 
brigadas fundamentalistas muçulmanos se enfrentam com Assad em nome 
de um programa teocrático e reacionário, que visa impor a sharia – lei 
islâmica – e um Estado burguês fundamentalista na Síria. Estes grupos são 
aliados táticos dos revolucionários neste momento, mas são, ao mesmo 
tempo, inclusive agora durante os conflitos, inimigos estratégicos dos 
trabalhadores.

Se forem vitoriosos e representarem a direção do movimento 
revolucionário na Síria, estes setores atuarão, na melhor das hipóteses, 
como atua a Irmandade Muçulmana no Egito, que mantém o sistema de 
exploração e as Forças Armadas fascistas do país intactos, além de agredir 
os manifestantes laicos ou de esquerda.

Do outro lado, organizações xiitas como o Hezbollah, junto do 
também xiita governo do Irã, estão na Síria para treinar o exército sírio e 

ajudar a tentar exterminar a revolução.
Nem um nem outro setor islâmico defendem os interesses dos 

trabalhadores, e nem sequer lutam de forma conseqüente contra o sionismo 
e o racismo do Estado ilegítimo de Israel. Tanto é que o governo do Irã, 
ameaçado de guerra por Israel; e o Hezbollah, que nasceu e até 2006 
combateu à bala as tropas do Estado sionista, contraditoriamente, 
sustentam um governo que Israel teme desesperadamente que caia, pois 
sabe que, no seu lugar, as massas enfrentariam de fato seu Estado 
ilegítimo, ao contrário do que faz Assad, que só discursa contra o sionismo, 
enquanto permite que as Colinas de Golan estejam na mão dos agressores 
e que os palestinos sejam dizimados.
 A independência política para os brigadistas revolucionários 
socialistas é fundamental para que se possa reforçar a luta pela revolução 
Síria e para fazer com que ela realmente triunfe e trilhe o caminho da real 
emancipação, libertação e controle da sua riqueza por parte da classe 
trabalhadora.

Convergência Socialista - Movimento Revolucionário
Corrente Revolucionária Internacional - CRI

Nenhuma confiança nas direções islâmicas. 
Pela destruição do Estado de Israel.
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Greve Geral vai sacudir a Europa
O  d i a  1 4  d e  

novembro marca a 
Greve Geral unificada 
de Portugal e Espanha, 
dois dos países mais 
atingidos pela crise 
econômica europeia e 
vít imas dos efeitos 
d e s a s t r o s o s  d a  
chamada austeridade 
fiscal, que corta bilhões 
d o s  o r ç a m e n t o s  
públicos. Será a 1ª 
Greve Geral ibérica, 
r ompendo  com as  
fronteiras nacionais e 
não sendo apenas o 
somatór io de duas 
greves gerais nacionais 
e sim uma única Greve 
Geral da península toda.

No mesmo dia, a Grécia já tem decretada sua 6ª Greve 
Geral apenas em 2012, e inúmeros outros países, como a 
França, também organizam seus protestos e paralisações. Será 
a primeira resposta articulada com este nível de unificação da 
luta no âmbito do continente europeu. 

E, não por acaso, acontece diante da tentativa dos 
governos da UE de implementar uma União Fiscal, que dará 
ainda mais poderes à Comissão Europeia (direção política do 
bloco) e ao Banco Central Europeu (autoridade monetária) de 
determinar e intervir em países que “saiam do rumo”. 

Até 2013, o BCE terá a autorização de regular e 
acompanhar o conjunto do sistema financeiro do continente, 
tendo acesso amplo e contínuo aos dados de cada banco 
nacional e podendo intervir se necessário. Além da perda de 
autonomia sobre seus bancos, os países da UE devem perder 
sua autonomia política, pois seus orçamentos tampouco 
poderão apresentar um déficit superior a 3% do PIB de cada um, 
sob pena de serem vetados e desautorizados pela Comissão 
Europeia. 

Os superpoderes que se estão dando a esta comissão, ao 
BCE e ao FMI (os três pilares da chamada “troika”) caracterizam 
o ponto máximo de um projeto de supressão da soberania 
nacional e do direito de autodeterminação dos povos europeus, 
em nome de uma 
s u p e r f e d e r a ç ã o  
imperialista controlada 
pelos grandes bancos e 
empresas.

Até mesmo a 
o rgu lhosa  e  bem-
sucedida Alemanha, 
q u e ,  c o m  s u a s  
exportações industriais 
e liderança econômica 
s e  m a n t e v e  
relativamente de fora da 
c r i s e ,  c o m  u m  
crescimento econômico 
constante e sustentado, 
já teve de ceder e 
aceitar que o BCE 
invista fortunas na 
compra  de  t í t u l os  
públicos dos países em 
d i f i c u l d a d e .  E s t a  

medida “socializa” os prejuízos dos 
países mais pobres, cuja conta, 
agora, a Europa toda pagará a 
fatura. 
Mas este é um preço barato a ser 
pago pela burguesia alemã e 
britânica, pois em troca, serão as 
che fes  de  uma  fede ração  
supranacional em que gregos, 
portugueses e espanhóis não terão 
mais controle nenhum sobre suas 
vidas e nações. 

Os sacrifícios impostos a 
Portugal já cancelaram 5 feriados 
nacionais no país, aumentaram a 
idade  de  aposen tador ia  e  
destruíram a economia, gerando 
desemprego, subemprego e 
pobreza como há décadas não se 
via. Na verdade, como desde a 2ª 

Guerra Mundial não ocorria. 
Na Espanha, a calamidade nacional está cobrando o preço em 
forma de uma bárbara redução de direitos e de um ajuste que 
enfurece a pessoas e províncias. Um dos efeitos disso é a 
possível dissolução do país, com a separação do País Basco ou 
da Catalunha. 

Na Grécia, a direita típica de Samaras, os “socialistas” do 
Pasok e até mesmo setores mais “de esquerda” que hoje 
ingressaram no governo para evitar uma revolução; todos estão 
juntos enfrentando com a polícia os manifestantes nas ruas, que 
já organizaram 5 greves gerais neste ano e estão órfãos de uma 
direção revolucionária que apontasse a ruptura com o sistema  e 
a luta pelo poder como a saída para a crise.

Samaras, Rajoy e Passos Coelho são alvos do ódio 
popular, mas nada mais são que marionetes do imperialismo 
europeu, que tenta sair desta crise inédita por meio do maior 
massacre aos trabalhadores já visto, extinguindo alguns 
direitos, reduzindo a pó outros, cortando salários e suprimindo a 
soberania nacional.

A resposta unitária dos trabalhadores, por meio da 
primeira Greve Geral internacional deve ser aplaudida e apoiada 
em toda sua extensão. Mais greves gerais devem ser 
convocadas e uma Greve Geral continental precisa ser o 

próximo passo! O eixo da 
luta é claro: abaixo a 
troika e contra os planos 
de austeridade, em 
defesa dos direitos 
sociais, do emprego e da 
soberania nacional.

Nesta luta, não são 
os europeus quem estão 
sendo ameaçados. A 
redução do custo da 
mão-de-obra europeia, 
altamente qualificada, se 
reproduzirá na retirada 
de benefícios e arrocho 
salarial na América 
Latina, Ásia, etc. Por 
isso, neste momento, 
s o m o s  t o d o s  
portugueses, espanhóis 
e gregos: pela vitória e 
massificação da greve 
geral de 14/11/12.

Milhares de trabalhadores tomarão as ruas em diversos países da Europa.

A resposta ao desemprego espanhol se dará nas ruas.


