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Traição! A palavra muitas vezes dita por militantes da esquerda, incluindo 
todos aqueles que formamos a Conlutas para combater as práticas de vender direitos 
e não apostar na ação direta, se ajoelhando diante da patronal. O alvo desta 
acusação, denúncia e grito de protesto, que a maioria dos ativistas honestos já gritou 
costumava ter como alvo os burocratas da direita ou, mais recentemente, os pelegos 
da CUT e de seus sindicatos, domesticados pelos governos do PT.

Mas, lamentavelmente, esta caracterização passa a ser parte do vocabulário 
necessário para identificar acordos lamentáveis e posturas que se postam na 
trincheira dos inimigos. O recém firmado acordo na General Motors (GM) de São José 
dos Campos (SJC) tristemente se enquadra neste caso de traição, para dor dos 
milhares de operários da fábrica, e também dos milhões de ativistas que sempre 
enxergaram este sindicato com admiração. 

A história começa em 2008, com a crise mundial da GM, decorrente da 
quebradeira capitalista internacional. Depois disso, a GM teve o controle assumido 
pelo governo Barack Obama nos EUA e bilhões de dólares foram investidos na 
multinacional. Como parte da "reestruturação" imposta para que a fábrica voltasse a 
seus lucros fabulosos, os trabalhadores foram chantageados a aceitar demissões e 
redução de direitos e salários no mundo todo. A AFL/CIO norteamericana foi a 1ª a 
abrir mão de qualquer princípio e, como legítima representante do sindicalismo 
traidor, aceitou as imposições de salários menores, flexibilização/precarização de 
direitos e, ainda assim, demissões!

No Brasil, as chantagens foram do mesmo tipo... A novidade é que, depois de 
ensaiar uma resistência a este pacote de maldades da GM, o sindicato de SJC 
finalmente capitulou! E capitulou indignamente, aceitando toda a cartilha da patronal e 
do imperialismo, desmontando direitos conquistados ao longo de décadas e rasgando 
tudo sobre o qual se constituiu o sindicalismo de oposição à CUT!

Em nome de "manter o emprego", a AFL/CIO, a Força Sindical e a CUT, 
como todas as milhares de entidades oportunistas do mundo já entregaram de 
tudo. Inclusive o próprio emprego! Desta vez, para espanto geral dos ativistas e 
zombaria dos velhos pelegos, que se viram reproduzidos no acordo, toda a 
encenação se repetiu, mas o protagonista foi o PSTU.

Alegando "defender o emprego de parte dos 1,5 mil funcionários" do setor 
de automóveis que corriam o risco de demissão após o anúncio de fechamento do 
setor de Montagem de Veículos Automotores (MVA), o sindicato aceitou que cerca 
de 650 operários ainda possam ser demitidos (e provavelmente o serão).

Além dos centenas de demitidos, que tiveram seu pescoço posto a prêmio 
pelo sindicato em troca de míseros 3 salários de indenização (uma migalha mais 
desprezível do que os banqueiros oferecem ao desligar bancários por se 
aposentar, por exemplo), o sindicato cuja direção é maioria na Conlutas, estendeu 
por mais dois meses o "layoff" (licença remunerada) de outros 750 trabalhadores. 
Não bastando isso, o sindicato foi cúmplice e autor de um Plano de Demissões 
"Voluntárias" (PDV), a prática mais neoliberal e alastrada nos famigerados anos 
FHC, pactuados sempre com os infames sindicatos pelegos da época. Segundo 
publicações que citam como fonte o próprio sindicato, teriam sido demitidos 1100 
empregados por este sistema apenas em um ano! O sindicato fala em 300 
trabalhadores demitidos via PDV nos últimos meses. Poderiam ser 100 e já seria 
uma traição inaceitável!

Assim, no fim das contas, temos demissões para centenas, "demissões 
disfarçadas" de PDV para outras centenas e, depois desta carnificina de demitidos, 
paradoxalmente em nome do emprego, outros tantos trabalhadores terão impostas 
férias coletivas por quase 1 mês (até 14/02) entre outros ataques ainda mais 
graves. Com a demissão ainda podendo atingir muito mais gente...

O pior acordo possível! Sindicato de metalúrgicos de São José dos Campos-SP 
entrega direitos, aceita demissões, banco de horas e redução de salário!
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O caso tomou proporções nacionais e todos os microfones estavam 
direcionados para SJC no dia da votação do acordo, amplamente defendido e 
bancado pelo sindicato dirigido pelo PSTU. Entre as vozes captadas, estava o 
operário Evaldo Guedes de Carvalho, de 41 anos, que disse: "O que o acordo prevê é 
que muitos pais de família vão ficar sem emprego. Quem está em layoff está fora. Votei 
contra porque não foi favorável para nós". O metalúrgico Luiz Augusto Barbosa, de 26 
anos, corretamente entendeu que o acordo colocado em votação provocava uma 
divisão na categoria. "Votei contra, o acordo não foi digno. O acordo coloca funcionário 
contra funcionário. Quem está dentro da empresa é a favor porque luta para se manter 
e quem está fora é contra porque luta para voltar. Encobertaram (sic) as demissões".

Estas manifestações da base são expressão do que salta aos olhos pela 
obviedade e que qualquer ativista honesto pôde constatar. Contudo, assim como 
também sempre fazem as direções governistas, o presidente do Sindicato de SJC, 
Antonio Ferreira de Barros 'Macapá', tentou inutilmente se explicar: "Existe um limite e 
daqui ia para o estouro. Se não chegasse a esse acordo e a gente insistisse com 
manifestações a manchete dos jornais seria 'Sindicato rejeita proposta da GM e 1.500 
são demitidos'. A dificuldade nisso tudo foi a posição da empresa em querer fazer as 
demissões. Se a gente não fecha esse acordo, ia ter demissão, ia fechar o MVA e não 
ia ter conquista nenhuma para os trabalhadores". Quem já não ouviu qualquer pelego 
da CNTE, Fentect, Contraf, Fasubra ou outra federação oportunista dizendo as 
mesmas palavras?

Para que não pareçamos duros demais com um acordo que prevê 
demissões (quando sua assinatura, em tese, era para evitá-las), vamos aos demais 
pontos escandalosos deste verdadeiro crime que se empurrou garganta abaixo dos 
operários.

O acordo feito a 4 mãos, GM/PSTU, contém 16 itens, entre os quais 
promessas empresariais como o investimento de R$ 500 milhões na unidade até 
2017. Mas seu cerne é outro! Um dos ítens é, nada mais nada menos que a redução 
para R$ 1.800 do piso salarial dos novos funcionários, sendo que atualmente este 
piso na unidade de São José é de R$ 3.100! Não conhecemos nenhum sindicato da 
direita que tenha aceitado uma redução de 42% no salário do trabalhador! O Banco 
do Brasil, provocando a fúria dos empregados, está reduzindo o salário de parte 
dos funcionários em 16% e o movimento sindical todo está protestando. Pois em 
SJC o sindicato da CSP/Cobnlutas entregou inéditos 42%, num saque histórico!

Mas, além dos milhares de demitidos, da extensão do lay off, da 
implantação de férias coletivas e  do salário aviltado em 42%, haverá banco de 
horas na GM de SJC! Conforme prevê um dos itens do acordo nefasto, poderá 
haver uma jornada de trabalho extraordinária de até 2 horas por dia, com 
compensação futura da jornada. No mundo todo, este conteúdo só tem um único 
nome: banco de horas! O malfadado banco de horas que diferenciava até agora os 
sindicatos pelegos dos combativos. E o PSTU o aprovou! Agora, caso o mercado 
esteja em baixa, a GM pode manipular a jornada para mais ou para menos, sem 
pagar hora-extra. 

Banco de horas patronal e redução de salário!

A classe trabalhadora precisa de uma nova direção

Além de fechar o pior acordo possível, entregando todos os pontos e 
abandonando qualquer princípio, o sindicato de SJC se limitou a uma paralisação 
tímida de 24h e pequenas ações de rua, sem chegar nem perto do que realmente seria 
necessário, que seria uma ampla campanha de denúncia do governo Dilma e a 
deflagração da greve por tempo indeterminado. A explicação para esta condução 
oportunista e burocrática da "luta" é ainda mais escabrosa.

Diz a nota do PSTU sobre o caso: "O isolamento imposto à luta dos 
metalúrgicos da GM incidiu na própria consciência dos trabalhadores, levando a que 
não houvesse disposição de comprar um enfrentamento mais radicalizado com a 
empresa e que impusesse o retorno imediato de todos. Só uma greve por tempo 
indeterminado poderia criar condições para chegarmos a este patamar, o que geraria 
também condições para uma pressão mais efetiva sobre o governo. Mas não havia 
disposição dos trabalhadores para tanto"

É o fim da picada. A culpa por toda a desgraça que se abateu sobre milhares 
de trabalhadores é, então, dos próprios trabalhadores! Choca e assusta os militantes 
honestos da base do PSTU e os que sempre tiveram este partido ao menos como 
referência de esquerda, saber de uma explicação que se enquadra perfeitamente em 
todos os discursos traidores proferidos pelo PCdoB, Articulação e companhia.

Mas o PSTU vai ainda mais longe, lamuriando-se da falta de companheirismo 
de Dilma, de quem, segundo eles mesmos deixam explícito na nota, se esperava que 
salvasse os empregos. A ilusão nos governos burgueses como tábua de salvação aos 
problemas que só a classe trabalhadora pode resolver, junto da coragem de sua 
direção é impressionante.

Segue a nota: "O Governo Federal se limitou a mediar as negociações e se 
omitiu diante da ameaça de demissão em massa, mesmo a montadora se 
beneficiando da isenção do IPI. Nem mesmo uma declaração contra as demissões, 
como Dilma fez em 2012, ocorreu desta vez.". E o que se esperavam? 

A ilusão em Dilma e no que poderiam ser suas ações é uma ilusão nas Frentes 
Populares e na própria democracia burguesa! É a mesma ilusão que fez com que se 
soltassem fogos de artifício (literalmente) e se fizesse festa anunciando a "vitória" na 

ocupação do Pinheirinho, quando a Justiça tinha concedido uma mera liminar, 
ignorada por outra esfera da Justiça alguns dias depois, sem cerimônia nenhuma. 
O desfecho trágico: o governo do PSDB entrou, sem nenhuma resistência, e 
desalojou todo mundo, com o PSTU ficando de "queixo caído"!

Sobre a GM, o PSTU admite: "Longe de ser um bom acordo, foi o possível 
diante dessa dura situação". Outra vez, escutamos as vozes da CUT e Força 
Sindical, que anunciam o "esgotamento" das forças para lutar, antes mesmo de 
tentar. Não houve uma greve derrotada, uma ocupação de fábrica frustrada, um 
enfrentamento físico que tenha desmoralizado os ativistas, nem processos 
administrativos contra ninguém! O crime foi ter aceitado a derrota - avassaladora - 
sem sequer ter oposto resistência no campo da ação direta.

Esta sucessão de atitudes acovardadas e meramente diplomático-
burocráticas mostra que, assim como a CUT, CTB e demais centrais governistas, a 
CSP-Conlutas, à medida que é o PSTU quem a dirige, é incapaz de apresentar uma 
alternativa de luta coerente aos trabalhadores. É verdade que a Conlutas é uma 
central operária, oposta às demais, que são já patronais e a serviço da burguesia, 
diretamente. Mas, ainda que tenha sua composição operária e popular, e entidades 
filiadas classistas, a Conlutas hoje expressa uma posição também de conciliação 
de classes.

A Frente Única Revolucionária (FUR) constroi, junto de inúmeros ativistas 
independentes e dos companheiros do Espaço Socialista, o Bloco Classista, 
Anticapitalista e de Base, como minoria de esquerda na Conlutas, e em oposição à 
sua política hegemônica. É dentro destes marcos que chamamos os lutadores e a 
base das correntes que hoje estão aquém das tarefas que a luta de classes nos 
exige a nos unirmos, em torno de um bloco ainda maior, que volte a levantar a 
bandeira da independência de classe e da ação direta em todas as oportunidades, 
e que sirva como alternativa combativa de enfrentamento profundo ao governo 
Dilma e aos ataques, como as demissões, promovidos por todos os agentes do 
Estado burguês.
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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) 97034-3095

 

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!

Itaúna - MG: (37) 9162-0032

Brasília - DF : (61) 8152-7618

Natal - RN: (84) 9965-8949

Belém - PA: (91) 8146-7994

Pará (Interior): (91) 8088-6424 

Santarém - PA: (93) 8405-0002

Dívida pública chega aos R$ 2 trilhões!
Os anos FHC/Lula/Dilma multiplicaram a dívida pública 

brasileira em mais de 10 vezes! No total, segundo dados divulgados 
pelo Tesouro Nacional, a dívida fechou 2012 em R$ 2,008 trilhões, o 
que representa um crescimento de R$ 142 bilhões ou 7,6% apenas 
em relação a 2011. 

Do total deste aumento, mais da metade, ou R$ 76 bilhões, 
correspondeu a emissões de títulos feitas ao longo do ano para 
capitalizar BNDES (R$ 55 bilhões), Caixa Econômica Federal (R$ 13 
bilhões) e Banco do Brasil (R$ 8,1 bilhões). 

O governo se endivida mais por não estar conseguindo fazer a 
superávit primário previsto; tentar inflar os bancos públicos 
artificialmente para emprestarem dinheiro sem parar; e pela 
economia estar estagnada, o que também congela a arrecadação. 

Inflação subindo, subindo, subindo...
O IPCA, que é o índice oficial de inflação, medido pelo IBGE, 

que é controlado pelo governo, sempre “dá uma forcinha” para baixo, 
ao diminuir os números. Para fazer este truque, a inflação medida 
considera famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos (R$ 
27.120), o que permite que a baixa do preço de carros de luxo e TVs 
de 50' maquiem a inflação verdadeira dos alimentos, transporte e 
saúde, acima dos 10% nos últimos anos.

Mas, mesmo maquiado, o IPCA não pára de subir. Fecha há 4 
anos acima da meta estipulada, e este ano pode bater recordes. Nos 
últimos 12 meses, já acumula 5,95%, depois de ter registrado 5,84% 
em 2012, num crescente que pode chegar a 7%, diante dos reajustes 
dos combustíveis e fim da isenção de IPI. Os trabalhadores devem se 
preparar: em 2013 o dragão vai estar com a corda toda!  

Desastre em Santa Maria-RS mostra outra vez que o 
capitalismo mata!

A 2ª maior tragédia da História do Brasil já contabiliza 238 
mortos. Por inalação de fumaça, queimados e esmagados, uma 
imensa quantidade de jovens perdeu a vida numa boate, onde todos 
os elementos constituintes do capitalismo estavam presentes, 
levando, como sempre, à morte. 

A prefeitura do PMDB fazia vistas grossas às irregularidades 
do alvará, pois muito dinheiro era movimentado na boate Kiss. O 
governo do estado do PT, por meio dos bombeiros, não fechou a 
boate, apesar de irregularidades, porque os donos eram aliados 
políticos e por falta de pessoal e investimento para “cumprir a lei” a 
valer. Os empresários são também culpados por impedirem a saída 
de quem morria, seja com portas minúsculas, economias na 
segurança e na orientação que até para morrer a pessoa antes 
deveria pagar sua “comanda”.

A calamidade chocou a todos e o CT e a FUR se solidarizam 
com todas as famílias e amigos de tantas vítimas. Mais que pesar, no 
entanto, expressamos revolta e indignação. E acompanharemos o 
andamento do caso, lutando por uma justiça real, que puna desde os 
capitalistas inescrupulosos que lucraram correndo o risco de matar; 
como das autoridades, que criaram o ambiente propício a este 
massacre, que ainda não tinha lugar nem hora para ocorrer, mas já 
estava marcado há muito tempo!

supermercados, Cristina Kirchner tenta salvar a inflação na 
Argentina, que já beira os 30% ao ano. 

Assim como no Brasil de Sarney, que conclamou a população 
a fiscalizar o cumprimento do congelamento, chamados à época de 
“fiscais do Sarney”, Cristina quer que a população faça este papel de 
controle dos preços. Enquanto isso, Cristina segue pagando a dívida 
externa e governando para os ricos, estas sim as razões pelas quais o 
país está quebrado e a inflação ultrapassando todos os limites.

“Fiscais da Cristina”. Argentina congela preços em ação 
desesperada e inútil. 

Imitando o estado caótico do Brasil nos anos 80, quando diante 
da hiperinflação o presidente Sarney congelou os preços nos 
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Sobe o preço da gasolina e diesel, mas cai a produção, o lucro e o valor da empresa. 
A Petrobrás vive uma crise histórica!

O ano de 2012 mal acabou e as piores notícias da última 
década para a estatal, anunciadas há poucos dias, devem se repetir, 
senão piorar, no ano de 2013. Quem diz isso não é a oposição, mas 
sim a própria presidente da empresa, Graça Forster, que anunciou 
que "o ano de 2013 vai ser 
muito mais difícil". 

E l a  d e u  e s t a  
declaração sombria um dia 
depois de a companhia 
divulgar queda de 36% no 
lucro  e  de 2 ,35% na 
produção em 2012! Estes 
são os piores resultados dos 
últimos tempos, sendo que a 
queda na produção é um fato 
vergonhoso que não ocorria 
desde 2004. Para um país 
que teve o anúncio mentiroso 
de Lula de que se alcançara 
a “autossuficiência” em 
petróleo, é o fim do mundo 
que, passados 10 anos de 
governo petista, a produção 
não apenas não consiga 
crescer, como diminua. 
Mesmo com as descobertas 
do pré-sal!

O fato concreto é que a falta de manutenção de muitas 
plataformas, junto do envelhecimento de poços, que estão secando 
ou se tornando inviáveis, faz com que cerca de 25% da produção 

antiga esteja se encerrando. Os novos poços só recompõem este 
volume, fazendo com que a propagada riqueza advinda do pré-sal já 
esteja sendo gasta sem enriquecer ninguém, e só consiga substituir a 
produção que vem se esgotando.

Por conta disso, o lucro da 
Petrobrás veio abaixo, e, com esta 
queda, desabaram também as 
ações na bolsa. Somente no dia das 
declarações de Graça Forster, as 
ações da empresa caíram 8,29% e a 
Petrobras encerrou o pregão com o 
menor valor de mercado desde a 
megacapitalização de 2010: R$ 
224,830 bilhões. Em pouco mais de 
um mês, a perda chegou a R$ 30 
bilhões! 

Se analisarmos o valor da 
Petrobrás desde 2010, verificamos 
que ele caiu quase 40%! Em 23 de 
setembro de 2010, antes da maior 
oferta de ações já realizada na 
história das bolsas de valores de 
todo o mundo, o valor de mercado da 
Petrobrás encerrou em R$ 252,648 
b i lhões,  segundo dados da 
consultoria financeira Economática. 
No dia seguinte, após o aumento de 

capital, o valor de mercado atingiu R$ 362,806 bilhões. Hoje, está em 
torno de R$ 226 bilhões, restando pouco mais de 60% do valor de 
apenas 2 anos atrás!

Lucro em queda significa menos investimento e ciclo vicioso.

A queda de 36% no lucro vem neste mesmo sentido. Foram R$ 
21,2 bilhões de lucro em 2012, “torrando” mais de R$ 13 bilhões em 
má gestão, menor produção e prejuízos com a importação de 
gasolina, já que as refinarias não são capazes de transformar o 
petróleo que se produz em 
gaso l i na  na  quan t idade  
necessária, sendo que o 
produto importado custa mais 
caro que a gasolina vendida 
internamente.

Esta defasagem entre os 
preços da gasolina. e do diesel 
importados e os de revenda 
interna ocasionam e devem 
seguir ocasionando até R$ 1 
bilhão de prejuízo mensal à 
companhia!  Os recentes 
reajustes,de 6,6% da gasolina e 
de 5,4% do diesel, segundo a 
própria presidente da Petrobrás 
"não o suficiente para dar o 
conforto da paridade" de 
preços. Ou seja: vem mais 
aumento por aí!

O cenário é tão ruim para 
a Petrobrás e o governo Dilma 
que, por um lado, é impraticável 
aumentar mais os preços dos 
combustíveis, porque a inflação 
já está estourando e um novo 
aumento da gasolina e diesel 
desmoralizaria Dilma, que 
tentou aparecer como quem diminuiu a conta da luz, além de fazer os 
preços de outros serviços subir ainda mais, como as passagens de 
ônibus. 

Por outro lado, sem subir outra vez os preços, o governo sabe 

que a Petrobrás vai “sangrando”, com uma perspectiva de lucro 
novamente medíocre em 2013, uma produção mais uma vez 
estagnada e os investimentos emperrados dentro das gavetas, pois o 
caixa da estatal está minguando.

Nesta conjuntura, a Petrobrás perde credibilidade e teve que 
tomar uma medida drástica e 
muito impopular para o 
“mercado”, ao remunerar os 
a c i o n i s t a s  d a s  a ç õ e s  
ordinárias (ON, com direito a 
voto) com valores menores 
que os donos de ações 
preferenciais (PN, sem direito 
a voto). Embora legal, esta 
medida nunca tinha sido feita 
e, com razão, assustou e 
afugentou os acionistas donos 
de ONs.

O diretor financeiro da 
companhia, Almir Barbassa, 
admitiu que a decisão foi 
tomada para preservar o caixa 
da Petrobrás, pois a empresa 
precisaria desembolsar mais 
R$ 3,5 bilhões para oferecer às 
ON o mesmo dividendos 
proposto às PN, e este dinheiro 
hoje não existe! 

A l é m  d e  “ p u n i r ”  o  
consumidor e até seus 
acionistas, a estatal está com o 
bolso vazio para investir. “Não 

existe para 2013 nenhum novo projeto. Neste ano não dá", disse 
Graça Foster, que ainda disse que continua "avaliando a 
economicidade" de projetos antigos, como as duas refinarias 
Premium (Ceará e Maranhão), que podem ser abandonados! 

Por todos os lados, a produção de petróleo e os resultados da 

Graça Foster, presidente da Petrobrás, demonstrando o tamanho do lucro da estatal.
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O Banco do Brasil, sob ordens da presidente Dilma, acaba de 
impor um plano nos moldes das piores medidas de FHC, mostrando 
bem nitidamente sua natureza neoliberal. O Plano não foi negociado 
e foi imposto goela abaixo de todos os bancários, como Instrução 
Normativa 917-1, sob uma nova divisão dos cargos comissionados do 
banco: a) as Funções Gratificadas (FGs), com jornada de 6 horas; e b) 
as Funções de Confiança (FCs), mantidos na ilegal jornada de 8 
horas ou não sujeitos ao controle de jornada.

Para os trabalhadores enquadrados como FC, o trabalho 
segue igual, de 8h diárias, mas a remuneração da função vai diminuir. 
Isso quer dizer que, mesmo que o salário final seja aparentemente o 
mesmo, antes este vencimento era composto por rubricas que eram 
reajustadas, junto com os reajustes salariais, ou ao menos mantidas 
quando o salário aumentava, aumentando o salário final. Agora, ainda 
que o salário de quem já tem função siga estável, isto será resultado 
de um truque, que é um valor provisório, existente apenas para não 
deixar o salário bruto ficar menor, chamado de “Ajuste do Plano de 
Funções”. Esta verba vai sumindo com o tempo, bastando que outras 
partes da remuneração sejam reajustadas. Ou seja, o que se ganhar 
de um lado, se perderá de outro – no tal “ajuste”. O resultado serão 
salários congelados por anos, de milhares de trabalhadores. Além 
disso, basta o BB querer economizar imediatamente, ao invés de com 
o tempo, que o comissionado atual será trocado por outro “mais 
barato”, para quem esta verba já não existiria desde o início.

Isto representa dois problemas gravíssimos: a) a falta de 
isonomia fica ainda mais gritante, pois dois funcionários farão a 
mesma coisa com salários diferentes.; e b) Em algum tempo, esta 
discrepância sumirá, mas será para menos! O “Ajuste” terá sido 
engolido e ambos estarão ganhando abaixo do que ganha atualmente 
o trabalhador com esta mesma função e carga horária!

No caso dos FGs, que serão na sua quase totalidade 
transformados de 8h para 6h, estes bancários perderão salário 
nominal, sem disfarce algum! A jornada de trabalho diminui, mas o 
salário despenca junto. Para quem já está com a função, sua 
“readequação” deve significar uma perda imediata de 31% do valor da 
função, que significará 16% no salário total! Mas, para quem não tem 
ainda a função, e vier a ser nomeado nela, deve perder ainda mais, 
em torno de 25%. Os demais efeitos são idênticos aos FCs, ou seja, 
com o tempo, o funcionário que tiver perdido “menos” vai ter o salário 
congelado e “encontrará” o salário do bancários mais barato, por ter 
inicialmente parte de suas perdas disfarçada com o tal “ajuste”, que é 
a comissão provisória que o impede de perder de cara tudo o que, 
logo depois, vai ter perdido.

Quer dizer que, no plano de Dilma, perde o bancário que seguir 
com 8h (ao não ter seu direito às 6h reconhecido, e no salário 
reduzido em médio prazo); e perde o bancário que migrar para 6h 
(que perde salário agora e perderá ainda mais no futuro).

 Alguns trabalhadores olham esta realidade e podem pensar: 
“Tá. Isto é ruim, mas e eu com isso? Eu trabalho 8h por dia e ganho 
muito menos”. O problema é que os bancários são a cara das perdas 
salariais no Brasil. No BB, apenas desde 1994, o que não são sequer 
20 anos ou uma geração, o salário hoje recebido é metade do que era 
antes. O piso dos bancários é de R$ 1519, menor que o piso da 
maioria das categorias profissionais, incluindo aqueles que sempre 
foram muito maltratados, como os professores. Um bancário produzir 
um lucro de R$ 135.500 ao ano, já pagas as despesas de seu próprio 
salário, luz, alugueis, etc., e ganhando pouco mais de 2 salários 
mínimos é uma aberração que não afeta somente aos bancários, mas 
precariza o salário de todos, pois é para baixo que convergem as 
remunerações sob o capitalismo!

Ataque sem precedentes no banco do Brasil.
 Dilma impõe corte de salários, retira funções e ainda mantém jornada abusiva de 8h aos bancários!

Por mais neoliberal que seja o plano imposto pelo governo 
Dilma através da diretoria do BB, os pelegos da Contraf/CUT, 
confederação majoritária entre os bancários, conseguiram a proeza 
de defender este ataque com se fosse uma coisa boa! Distorceram o 
ataque que está sendo realizado, como se fosse a “conquista das 6h”, 
sendo que haverá redução de direitos e de salários!

A Frente Nacional de Oposição Bancária, na qual intervém os 
militantes da FUR, junto de uma imensa maioria de independentes, 

 Pelegos da Contraf/CUT comemoram; FNOB luta! 
É preciso resistir aos ataques de Dilma/BB

ao contrário das pelegas Contraf e Contec, conclama os bancários a 
resistirem a este plano. Além das medidas judiciais para sustar este 
processo ilegal, a FNOB organizou a denúncia nacional deste 
processo junto ao Ministério Público e, principalmente, está 
convocando a luta através da paralisação nacional no BB até a 
revogação desta agressão que afetará a todos os funcionários e 
todos os trabalhadores, no âmbito de uma nova reforma trabalhista e 
do Acordo Coletivo Especial (ACE), que virão no intuito de retirar 
direitos de todos os tipos.

Norte da África novamente no centro da luta de classes! 
Pelo fim da ocupação no Mali! Reforçar as lutas populares pelas revoluções no Egito e Tunísia!

Após ser o epicentro das lutas, protestos e revoluções em todo 
o mundo ao longo de 2011 e 2012, o Norte da África volta a ocupar as 
manchetes com crises políticas intensas, que podem determinar os 
rumos do movimento de contestação social à crise econômica no 
mundo todo.

Os processos vividos no Mali, no Egito e na Tunísia, 
evidentemente, apresentam aspectos conjunturais próprios e são 
razoavelmente distintos. Ainda assim, porém, tem uma causa 
principal comum, derivada da crise econômica internacional e da 
incapacidade destes países com economia semicolonial reagirem à 

queda das exportações à vizinha Europa e aumento geral do 
desemprego e custo de vida.

Não por acaso, os imperialismos europeu e norteamericano se 
voltam com força à região, assim como as burguesias nacionalistas 
islâmicas, que tentam dirigir estes processos a serviço de seu projeto 
capitalista teocrático.

Os revolucionários não podem ficar de fora desta disputa e são 
obrigados a intervir tanto no que se refere a compreender e ter política 
para estes locais, como para preparar e convocar a que existam 
ações práticas de solidariedade à luta internacionalista nesta região.

Fora o imperialismo do Mali
Após ser o epicentro das lutas, protestos e revoluções em todo 

o mundo ao longo de 2011 e 2012, o Norte da África volta a ocupar as 
manchetes com crises políticas intensas, que podem determinar os 
rumos do movimento de contestação social à crise econômica no 
mundo todo.

Os processos vividos no Mali, no Egito e na Tunísia, 
evidentemente, apresentam aspectos conjunturais próprios e são 
razoavelmente distintos. Ainda assim, porém, tem uma causa 
principal comum, derivada da crise econômica internacional e da 
incapacidade destes países com economia semicolonial reagirem à 
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queda das exportações à vizinha Europa e aumento geral do desemprego  e  
custo de vida.

Não por acaso, os imperialismos europeu e norteamericano se voltam com força à 
região, assim como as burguesias nacionalistas islâmicas, que tentam d i r i g i r  e s t e s  
processos a serviço de seu projeto capitalista teocrático.

Os revolucionários não podem ficar de fora desta disputa e são o b r i g a d o s  a  
intervir tanto no que se refere a compreender e ter política para estes locais, como para 
preparar e convocar a que existam ações práticas de solidariedade à l u t a  
internacionalista nesta região.

O Egito voltou aos dias de fúria que derrubaram Mubarak em 
janeiro de 2011. Mas, dois anos depois, após a vitória democrática da 
Revolução Egípcia que, no entanto, foi abortada e se transformou numa 
derrota da Revolução Social no país, o novo Mubarak a ser derrubado é 
o presidente eleito, Mohammed Morsi. 

Apesar de ter derrubado o antigo regime de Mubarak, assentado 
em sua própria figura e num governo em que as Forças Armadas é 
quem ditavam as leis e a atividade política, as demandas essenciais da 
população seguem sem serem atendidas. Se obteve o direito ao voto, 
uma Constituição nova foi promulgada, supostamente depois de um 
exame democrático no Parlamento, e hoje há um Congresso e um 
presidente eleitos, em tese tendo de conviver com a liberdade de 
organização política e sindical, após terem sido extintas as leis de 
restrição e banimento à liberdade política e sindical no país. 

Um dos efeitos práticos é que as greves e manifestações se 
sucedem, e a revolução efetivamente não morreu, ainda que tenha sido 
abortada e confinada, até o momento, aos limite da democracia 
burguesa, com fortes traços de bonapartismo e inclinações ditatoriais, a 
partir da orientação da Irmandade Muçulmana, de Morsi.

O fato é que a ausência de concessões por parte do novo 
governo, que mantém intactas as estruturas econômicas do país, levou 
multidões às ruas, com o eixo da luta sendo a exigência de reformas 
constitucionais e pela revogação das medidas que davam 
superpoderes a Morsi. Mas, por trás desta bandeira democrática, tal 
como na época de Mubarak, é a pobreza e o desemprego que revoltam 
a todos e levam a massa ao enfrentamento aberto, inclusive se 
expondo aos tiros da polícia, a mesma que matava por Mubarak, e 
agora mata por Morsi e pela Irmandade.

Morsi, sem ter como controlar a massa, repete 
Mubarak e declarou estado de emergência em três 
cidades do país: Port Said, Suez e Ismailiya; além de 
não controlar os protestos no Cairo. Apesar da 
determinação do presidente, porém, os manifestantes 
entram em choque com as forças de segurança o tempo 
todo.

Somente em um final de semana, 33 pessoas 
morreram em Port Said em protestos que ocorreram 

após a divulgação da sentença de morte a 21 torcedores acusados por 
uma briga que deixou 74 pessoas mortas na mesma cidade em 
fevereiro do ano passado. Morsi não sabe o que fazer, e alterna a 
repressão sangrenta com simulações de “diálogo” com a oposição, a 
quem convidou para formar uma comissão de reforma da Constituição 
recém editada. Até agora já foram 60 pessoas assassinadas pelo 
governo Morsi.

Absolutamente todos os passos do novo governo repetem o do 
antigo, derrubado pelas massas. Primeiro como tragédia e agora como 
farsa, o Egito prova que nem a ditadura de Mubarak, nem a Junta Militar 
de Tantawi, nem a “democracia” com Morsi são capazes de dar comida, 
emprego, moradia e nem sequer democracia de verdade!

O governo sabe que pode cair pelas manifestações, mas, 
mesmo assim, não consegue reorientar sua ação política e econômica, 
porque isso só seria possível com a expropriação da burguesia 
nacional e do imperialismo, o que um grupo burguês como a Irmandade 
(e como todos os demais) nunca poderia fazer. O governo fala em 
“unidade” alertando que a situação econômica do país beira “níveis 
catastróficos”. E o imperialismo, que desconfiava de Morsi, trata de se 
apoiar nele ao máximo, pois, se este governo cai, a revolução pode não 
achar mais saídas por dentro do próprio sistema e passar a questionar 
diretamente a propriedade dos meios de produção no país.

Uma nova fase da revolução permanente que ocorre no Egito se 
desenrola nas ruas neste exato momento! E cabe aos revolucionários 
intervir para agitar sobre as massas a necessidade de que a luta 

derrube Morsi e, junto dos organismos populares e 
operários já desenvolvidos, e da assembleia da 
Praça Tahir possa colocar os trabalhadores no 
poder. 

A revolução do Egito ou avança para assumir um 
papel “consciente”, com o desenvolvimento de uma 
direção socialista, que possa superar as 
contradições capitalistas e colocar a riqueza do país 
a serviço da maioria da população, ou o movimento 
sofrerá uma derrota histórica.

Manifestações de massa derrubam governo da Tunísia, 
depois de assassinato de líder da oposição!

Os governantes islâmicos da Tunísia dissolveram o Parlamento 
e prometeram convocar eleições rapidamente na tentativa de acalmar 
as maiores manifestações populares no país desde a revolução de 
2011, cujo estopim foi o assassinato de um líder oposicionista.

Na Tunísia, o governo de fato é parlamentarista, e acaba de ser 
dissolvido, em função da reação gigantesca das massas, que derrubou 
o governo e ameaça ir mais adiante, no choque massivo que vem sendo 
produzido contra as instituições do regime. 

O premiê da Tunísia, cargo mais decorativo que de fato, 
pretende conformar um próximo gabinete tecnocrático interino, de 
modo a impedir que haja disputa política e que a população possa 
exercer sua revolta no terreno eleitoral. Numa hipótese destas, o grupo 
do líder assassinado, Chokri Belaid, um advogado esquerdista, que até 
agora era pequeno na Tunísia, mas que expressava parte das 
demandas da vanguarda laica que esteve à frente da chamada 
“Revolução dos Jasmins”, poderia crescer, junto da experiência contra 
tudo que significa o regime atual, que sucedeu o antigo governo do 

ditador Zine al Abidine Ben Ali, derrubado em 2011.
Em Túnis, uma multidão incendiou a sede do Ennahda, partido 

islâmico moderado que fez a maior bancada na eleição legislativa de 16 
meses atrás. Os três partidos da coalizão passaram as últimas 
semanas envolvidos num impasse, resolvido apenas parcialmente 
quando o Ennahda substituiu alguns dos seus ministros. A prova de que 
a situação ainda não se resolveu, porém, é a necessidade do governo 
sair na defesa da figura do líder morto que lhes fazia oposição, como 
fica claro na frase de premiê: "Foi um assassinato político, e o 
assassinato da revolução tunisiana". 

Os trabalhadores não podem se deixar levar por esta 
demagogia, nem pela crença de que algum governo poderá ser 
democrático ou atender às reivindicações da maioria da população. A 
única saída possível de vitória, após ter-se derrubado o ditador Bem Ali, 
é com um governo dos trabalhadores. O destino das lutas e as tarefas 
necessárias ligam cada vez mais a Tunísia, o Egito, o Mali, a Líbia, a 
Síria e o mundo todo. É hora da revolução mundial!

MALI
MAURITÂNIA

NIGÉRIA

ARGÉLIA

SAARA
OCIDENTAL

Concluir a revolução egípcia. 
Que os trabalhadores derrubem Morsi e tomem o poder!

Tahrir foi tomada de manifestantes 
contra Mursi.
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A crise do capitalismo, seja 
de seu modelo histórico, seja em 
seu momento atual, mostra que a 
utopia de um mundo livre e sem 
exploração não morreu e a 
necessidade de construir uma nova 
sociedade segue mais urgente do 
que nunca!

Desde o início do século 
XX, o atual modo de produção já 
não consegue mais crescer sem 
que isso provoque crises agudas e 
violentas em seu próprio sistema. O 
capital precisa de mais e mais 
mercado com poder aquisitivo para 
consumir a produção enorme e que 
saltou a patamares inimagináveis, 
desde que a produção coletiva em 
grandes fábricas e porções de 
terra, junto de um avanço 
extraordinário da técnica, levaram 
a uma produção abundante e 
impossível de ser desovada. 

O  q u e  d e v e r i a  s e r  
comemorado, com a redução 
drástica da necessidade de horas a 
se trabalhar, o fim do desemprego e 
a fartura de alimentos, bens e 
s e r v i ç o s  p a r a  t o d o s ,  n o  
capitalismo, se transforma em 
superprodução a ser queimada, 
destruída e desperdiçada, com a 
restrição alimentar e de consumo 
crescendo anualmente,  um 
d e s e m p r e g o  e s t r u t u r a l  
permanentemente estimulado e, 
ainda assim, depreciação de 
preços, alternada com inflação; 
tudo alimentando um ciclo vicioso 
de recessão, crises e guerras.

No presente, todas estas 
contradições capitalistas inerentes 
ao sistema em si, estão ainda mais 
explosivas. A burguesia, como 
classe proprietária, não tendo mais 
mercado para onde se expandir, se 

canibaliza, "expropriando a parte 
dos expropriadores". Hoje, as 
burguesias nacionais e parte dos 
donos de meios de produção 
imperialistas deixam suaqs antigas 
posições e são engolidos opr cada 
vez menos e mais gigantescos 
conglomerados burgueses, num 
frenesi de fusões e monopolização 
do mundo todo! Esta tendência vai 
e n g o l i n d o  a t é  m e s m o  a  
independência nacional, como se 
assiste na Europa em crise!

Ao mesmo tempo, os 
t r a b a l h a d o r e s  s ã o  
superexplorados a um ponto tão 
brutal que formas de trabalho 
aná logas  à  escrav idão  se  
multiplicam, direitos trabalhistas 
são pulverizados e a massa salarial 
é reduzida continuamente, apesar 
da produção seguir crescendo. 
Cerca de um quarto (25%) de toda 

a força produtiva europeia não 
produz mais nada,  pois  o 
desemprego é histórico! na China, 
Vietnã e Bangladesh milhões de 
operários trabalham como nas 
carvoarias do século XVIII na 
Inglaterra, no início do capitalismo 
moderno...

Mais do que nunca, o 
capitalismo dá provas que está 
morrendo. Mas, ao morrer, o 
sistema tenta ganhar tempo às 
cus tas  dos  t raba lhadores ,  
esmagando populações inteiras e 
retrocedendo décadas e, em 
alguns casos, séculos do que a 
humanidade já evoluíra, colocando 
a própria existência humana sob 
perigo de destruição! A reação a 
isto tudo só pode ser uma: 
revolução proletária mundial, para 
que seja a maioria da população, 
aqueles que produzem a riqueza, 
os que assumam o controle de suas 
vidas e do mundo em que vivem! 

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 
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FRENTE ÚNICA REVOLUCIONÁRIA! 
Está nascendo uma alternativa revolucionária no Brasil! 

É hora de unificar os revolucinários numa mesma organização.  
Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

O nível dos oceanos 
irremediavelmente está subindo e 
subirá ainda mais. A detruição por 
razões antrópica (provocadas pelo 
homem)  comprovadamen te  
acelerou o aquecimento global - 
que naturalmente também poderia 
existir, mas nunca neste ritmo - e as 
calotas polares estão derretendo. A 
possibilidade de que a água avance 
em torno de 5 metros sobre as 
cidades litorâneas é apenas 
uma das consequências 
drásticas que a humanidade 
pode sofrer, com a necessidade 
de realocar milhões de pessoas 
e gastar trilhões de dólares. Os 
cânceres, as perdas da 
pecuária e da agricultura, a 
destruição de espécies animais 
e vegetais e o colapso de 
economias e regiões inteiras já 
são um horizonte real e muito 
provável num fututo não tão 
distante.

Junto desta degradação 
de biomas e destruição de parte 

significativa do que constitui 
nossom planeta atualmente, o ser 
humano asssiste à decadência 
geral de sua condição de vida. 
Cidades engarrafadas de trânsito, 
ar empesteado, águas poluídas, 
comidas envenenadas e violência 
crescente são sintomas de um 
sistema marcado para morrer.

No capitalismo, em que 

uma es t rada  nova  des t ro i  
comunidades de povos originários, 
p romove uma matança da  
biodiversidade e ainda leva 20 anos 
para sair do papel, por conta da 
corrupção e falta de ploanejamento 
mostra bem que toda a técnica que 
a humanidade desenvolveu é 
incapaz de ser utilizada a serviço 
da maioria da população, sendo 

apropriada por poucos. Da 
mesma forma, além de o 
capitalismo não ter mais 
nada a oferecer, om pouco 
que se tinha está com os 
dias contados.

O fim do "Estado de 
Bem Estar Social" na 
Europa acaba com a única 
e efêmera experiência de 
um cap i t a l i smo  que  
conseguia atender às 
necessidades básicas da 
m a i o r i a  d e  s e u s  
trabalhadores. Sustentado 
na exploração econômica 
do mundo todo, de onde se 

drenavam recursos capazes de 
manter uma vida razoável aos 
proletários europeus, este "Bem 
Estar" está sumindo do mapa. 
Direitos previdenciários, aos 
desempregados e trabalhistas 
estão acabando! 25 % das pessoas 
está desempregada em muitos 
países (com mais de 50% dos 
jovens espanhois nesta situação); 
para se aposentar é preciso 
esperar quase até morrer; e os 
salários e direitos (como o 13º e 14º 
salários) estão sendo radicalmente 
cortados!

Onde a situação já era 
precária, como na América Latina, 
na Ásia e na África, então, as coisas 
só vêm piorando. Cartéis de tráfico 
com milhares de assassinatos por 
ano; semiescravidão generalizada 
da mão de obra; e guerras tribais; 
respectivamente, fazem os 3 
continentes mais populosos do 
mundo mais próximos da barbárie  
a que toda a humanidade está 
sendo conduzida pelo capitalismo.

Um mundo sendo destruído. A humanidade rumo à barbárie!

O socialismo segue sendo a superação do capitalismo!

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

As crises que vivemos não 
são crises de escassez e sim de 
fartura e superprodução. E é assim 
desde 1914, quando explodiu a 1a 
Guerra Mundial, e desde 1929, 
quando o "crash" mundial levou à 
Grande Depressão. Isso significa 
que a saída para os bilhões de 
miseráveis e pobres, além dos 
outros bilhões de trabalhadores 

que serão empurrados à pobreza e 
já assitem ao seu decréscimo da 
qualidade de vida não passa por 
"consertar" o sistema, ou, pior 
ainda, esperar que ele vá 
consertando-se por dentro.

A única forma de dar 
dignidade, assistência médica, 
trabalho, educação e cultura a 
todas as pessoas e povos é 

colocando a riqueza quen já existe, 
e que pode ser ainda muitas vezes 
maior, a serviço da maioria! E isto, 
como todos sabem, só pode ser 
feito expropriando à força (pois 
uma classe exploradora nunca se 
rendeu sem lutar) quem hoje é 
dono de tudo, e enriqueceu às 
custas do trabalho de quem não 
tem nada!

E o nome do sistema que se 
organiza sob a base de um governo 
d o s  t r a b a l h a d o r e s ,  q u e  
provisoriamente utilize a máquina 
do Estado operário para promover 
a coletivização dos bancos, terras, 
grandes empresas e fábricas, 
p l a n i f i c a n d o  a  e c o n o m i a ,  
distribuindo a riqueza entre todos, e 
preparando a sociedade futura, 

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

sem nenhuma exploração e sem 
nem mesmo classes sociais e 
Estado é socialismo!

Esta palavra já foi muito 
enxovalhada pelos que dela se 
apropriaram, construindo um 
regime ditatorial, de uma casta de 
burocratas contra os trabalhadores. 
Estes exemplos, na ex-União 
Soviética, na China, em Cuba e 
outros locais, não têm nada a ver 
com o socialismo e, pelo contrário, 
prepararam a restauração do 
capitalismo em todos estes países! 
O socialismo verdadeiro, que 
defendemos, é o oposto disso tudo!
  D e f e n d e m o s  u m a  
democracia direta, em que sejam 
os trabalhadores os representantes 

de si  mesmos, através de 
conselhos populares (como os 
soviets no início da Revolução 
Russa em 1917), sem a existência 
de instituições burguesas cuja 
f u n ç ã o  é  a p e n a s  s i m u l a r  
representar o povo, indiretamente, 
como são o Senado, as diferentes 
Câmaras e Assembleias burguesas 
q u e  c o n h e c e m o s .  O s  
trabalhadores devem ser os donos 
dos meiso de produção e de troca, 
e os que decidirão absolutamente 
tudo na sociedade, desde as leis e 
a Justiça até o orçamento e a 
organização da produção, da 
cultura e da vida em geral.

Ainda que este modelo 

nunca tenha sido posto em prática 
duradouramente, o embrião destes 
Estados dos trabalhadores, 
realmente democrático, já existiu 
na História. Foi assim durante a 
Comuna de Paris, em 1871; depois 
na URSS de 1917 a 1923, antes do 
golpe stalinista; e, como semente e 
fagulhas que não prosperaram, ou 
ainda lutam para prosperar, 
ocorreu e ocorre em dezenas de 
processos revolucionários, quando 
as massas negam o estado de 
coisas e as instituições que existem 
e criam embriões do futuro poder 
operário e popular.  A isso 
chamamos de "organismos de 
duplo poder", e podemos os 

encontrar na Praça Tahir do Egito, 
nas milícias na Líbia, nas demais 
insurreições árabes; e os vimos nos 
movimentos de libertação havidos 
em Cuba, no Vietnã, países 
africanos, etc.

O socialismo não apenas 
não morreu, como está mais vivo e 
urgente do que em qualquer outra 
situação. Se aqueles que falavam 
em seu nome o traíram e estão hoje 
acabados, isso não é para se 
lamentar, e sim para festejar. O 
socialismo é necessário e a única 
solução possível à barbárie que o 
capitalismo conduz. O que nos falta 
é empunhar sua bandeira e fazê-lo 
contagiar as massas em luta, que 
se multiplicam incessantemente.

A revolução dos trabalhadores é a única saída! 
A FUR é a alternativa aos trabalhadores e explorados!

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

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

Se sabem o que rejeitam, os 
trabalhadores estão perdidos e 
confusos quanto ao que devem 
construir. É isso que se constata no 
Brasil, onde, nas últimas eleições, 
cerca de 35 milhões de eleitores 
não votaram em ninguém (mais que 
o dobro dos votos no PT, o partido 
melhor votado). Entre brancos, 
nulos e abstenções, a massa de 
eleitores deu o recado de que "eles 
são todos iguais" e se recusou 
amplamanete a votar em quem 
quer que fosse.

Na Europa toda, com 
destaque para a Grécia, Espanha e 
França,  os resul tados são 
semelhantes,  e o gr i to de 
"democracia real já!", denunciando 
a democracia burguesa, que só 
existe no papel, ecoam pelo 
continente! Os governos do mundo 
todo vêm sendo ameaçados de 
serem derrubados... mas não há 
uma alternativa vsível ao que se 

combate.
E isto ocorre porque, dentro 

do capitalismo, esta alternativa 
realmente não existe! A única 
possibilidade de mudar a vida de 
cada um é se organizando nos 
ba i r ros ,  nas  esco las ,  nas  
universidades, nas fábricas e nas 
empresas e construindo e tomando 
as organizações dos trabalhadores 
para a luta revolucionár ia.  
Articulando estas lutas e unificando 
o movimento operário, popular, 
camponês e estudantil, é preciso 
construir um partido revolucionário, 
com ampla democracia interna e 
máxima unidade de ação externa, 
construído como um só, da força de 
suas diferenças!

H o j e ,  h á  m u i t o s  
revolucionários no mundo e 
milhares deles são militantes que já 
dedicam suas vidas à revolução 
socialista mesmo no Brasil! O que 
falta é se unificarem sob uma 

mesma bandeira revolucionária, 
dando um passo adiante da 
mil i tância individual ou em 
pequenos grupos, ou rompendo 
com suas organizações reformistas 
ou centristas. É para levar adiante 
este chamado que se constituiu a 
Frente Única Revolucionária 
(FUR), formada pelo Movimento 
Revolucionário, pela Alternativa 
Revolucionária Socialista e pela 
Práxis Revolucionária Socialista, e 
que está aberta aos demais grupos 
que  se  d ispõem a  mi l i t a r  
coletivamente pela revolução daqui 
por diante!

A FUR já teve 4 seminários 
no PA (Belém, São Domingos do 
Capim, Cametá e Santarém) e um 
no RN (Natal), estando marcado 
outro para o RS (Porto Alegre). 
Estes debates já produziram a 
cer teza de que uma nova 
organização vai surgir, e, neste 
p rocesso ,  es tá  aber to  um 

congresso de fundação desta nova 
ferramenta, ao qual se somaram 
inúmeros ativistas e lutadores, 
individualmente ou de forma 
coletiva. A unidade programática e 
teórica que se está produzindo se 
manifesta numa força já muito 
superior de intervenção, que levou 
a FUR a produzir notas sobre os 
principais eventos da luta de 
classes nos últimos meses, além 
de ter intervindo nos principais 
processos de luta.

A FUR já possui regionais e 
militantes em 8 estados do Brasil, 
entre operários metalúrgicos, 
professores, bancários, servidores 
federais, trabalhadores dos 
Correios, da Justiça, juventude e 
movimento popular. Mas há um 
espaço enorme a ser conquistado, 
junto ao reformismo e ao ceticismo, 
mostrando que há uma opção 
revolucionária. 

No PA, esta experiência já 
está em funcionamento. Há 
núcleos revolucionários em 
Belém, conformados pelos 
camaradas da ARS e PRS, além 
de novos núcleos construídos no 
interior do estado e no Amapá, a 
partir de militantes das 3 
organizações, MR, ARS e PRS. 
Há um debate em curso com 
outra organização, os camaradas 
do Coletivo de Esquerda, 
Revolucionário, de Luta e 
Socialista (CERLUS) e muitos 
ativistas estão se aproximando 

diante da perspectiva de um novo 
p a r t i d o ,  u n i f i c a d o ,  d o s  
revolucionários.

Os seminários realizados 
na capital do estado e nas 
cidades de São Domingos do 
Capim, Cametá e Santarém 
foram acompanhados de uma 
presença numerosa de ativistas e 
trabalhadores, cuja maioria já 
atua em suas categorias, com 
destaque e muita firmeza. Entre 
os militantes que constróem a 
FUR no PA estão companheiros 
que até então estavam como 

independentes, e muitos outros 
que romperam com o PSTU e o 
PSOL, ambos envolvidos numa 
espúria e reacionária aliança 
eleitoral com o PCdoB em Belém. 
Mi l i tan tes  da  CST/PSOL,  
quadros do PSTU e inclusive o 
presidente municipal do PSOL de 
Cametá estão entre os novos 
militantes da FUR!

O objetivo é exportarmos 
esta experiência do PA, junto da 
militância já consolidade e se 
expandindo no RN, RS, MG, RJ, 

SP, AP e DF, além de contatos em 
PE  e  ou t ros  es tados ,  e  
finalizarmos a primeira etapa 
deste processod e unificação na 
2a metade de abril de 2013. Está 
surg indo  uma a l te rna t i va  
revolucionária no Brasil! Se você 
é um revolucionário, e se não se 
conforma com os ataques feitos 
sob o capitalismo, onde a 
exploração só aumenta, seu lugar 
é conosco! Venha construir e 
FUR e tenha certeza de que 
somos companheiros! 

No Pará, constroi-se o embrião da nova organização!


