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 As massas árabes seguem protagonizando feitos heróicos e sendo 
a vanguarda de lutas de classes mundial. A crise capitalista se mantém e 
se aprofunda, com o desemprego e as dívidas maiores do que nunca. O 
reflexo disso, no mundo árabe, muitíssimo dependente do mercado 
europeu, é a incapacidade de investimentos públicos, o crescimento 
acelerado da inflação e a pobreza de amplos setores. Os trabalhadores do 
Egito, Tunísia e Líbia derrubaram seus governos, destruíram algumas das 
mais importantes instituições do regime, mas não conseguiram mudar de 
vida, a qual segue ainda mais cara y sem perspectivas, sob os novos 
governos. Assim, desde a Corrente Revolucionária Internacional, nos 
colocamos ao lado dos combatentes e lutadores na Tunísia, Egito e Síria, e 
levantamos a necessidade de una campanha efetiva pela revolução 
socialista internacional e em solidariedade ativa a estes trabalhadores.
 Na Tunísia, as mobilizações questionando o governo Moncef 
Marzouki vinham crescendo até o assassinato do líder opositor e deputado 
Mohammed Brahmi, em 25 de julho, quando os protestos se converteram 
em una greve geral. Brahmi fazia parte do Movimento do Povo, uma das 
organizações da Frente Popular da Tunísia, que ganhou muita força no 
último período, em especial depois do assassinato de outro dirigente, 
Chocri Belaid, do Movimento Patriótico Democrático. Nem Chocri nem 
Brahmi representavam uma saída revolucionaria para a Tunísia, mas 
expressavam de modo 
d i s t o r c i d o  p a r t e  d a  
alternativa que se impõe 
desde as ruas, que exigem 
um governo que atenda 
suas reivindicações e que 
se ja  cont ro lado pe la  
maioria da população. A 
experiência que a massa 
f e z  c o m  o  g o v e r n o  
Marzouki, em muito pouco 
tempo, mostra que só há 
uma saída para as lutas: a 
tomada do poder, baseada 
nos  o rgan ismos  dos  
trabalhadores, como as 
assembleias populares, 
entidades sindicais e 
e s t u d a n t i s  q u e  s e  
formaram nos últimos 
anos, por meio da ação 
direta e do armamento do 
proletariado. 
 A crise do país é 
econômica, política e, 
sobretudo, de direção, e é 
necessário que todos os revolucionários contribuam com este debate e 
invistam parte decisiva de suas forças para que triunfe a revolução 
socialista na Tunísia, o país onde primeiro explodiu a revolução e foi o 
começo da primavera árabe. Setores de lutadores dizem exatamente que 
iniciou a segunda revolução na Tunísia. Nosso dever é estar ao lado dos 
lutadores deste país para que seja vitorioso este processo.
 Algo parecido ocorre no Egito, embora a aparência e algumas 
condições sejam bastante distintas. A queda do governo Morsi foi produto 
das multitudinárias manifestações de massas, outra vez impondo as 
consignas populares a partir da Praça Tahir. A experiência feita com a 
Irmandade Muçulmana foi muito rápida e profunda. Os trabalhadores se 
deram conta que caiu Mubarak, mas o voto produziu outro governo alheio 
aos problemas da maioria da população, com o agravante de se estarem 
incluindo restrições democráticas e contra o caráter laico do Estado 
burguês. A continuidade da crise econômica, somada às políticas 
desastrosas dos irmãos muçulmanos, gerou as condições para sua 
queda, que se deu pela pressão popular. 
 Porém, assim como na Tunísia, e também na Argentina ou Brasil, a 
ausência de uma direção revolucionária permitiu que o exército se 
apropriasse da revolução e impusesse mais um governo seu, como o que 
havia colocado à força o general Tantawi e uma junta militar depois que se 
derrubou Mubarak. Marx já disse, entretanto, que a História ocorre 
primeiro como tragédia, para repetir-se depois como farsa. Assim, o 
governo militar do Primeiro-Ministro interino Hazem el-Beblawi, que tinha 
a seu lado até pouco tempo atrás o agente imperialista El Baradei como 
principal auxiliar, não tem nem perto da força que teve o SCAF (governo da 

junta militar) depois de Mubarak. Mesmo este governo anterior do SCAF 
foi derrubado pelas massas, e agora o ascenso popular, menos ainda 
que antes, pode ser detido pelo exército. Por isso, é imprescindível que 
os revolucionários denunciem o governo Hazem el-Beblawi e exijam que 
pare o massacre contra os militantes da Irmandade, que significa uma 
mensagem à esquerda que propõe tomar o poder, como se dissesse que 
é isso o que vai acontecer com os revolucionários socialistas. No entanto, 
o eixo de tudo é agitar que os organismos dos trabalhadores, os 
sindicatos operários do Cairo, Alexandria, Port Said, Suez e outros, além 
dos demais setores da Praça Tahir possam governar.
 Por último, mas não menos importante, e mais urgente ainda, a 
situação da Síria. O genocida Assad segue a matança dos trabalhadores, 
com um saldo de mais de 110 mil mortos, que se somam aos incontáveis 
feridos, aos 2 milhões de refugiados, expulsos de suas casas, às 
mulheres estupradas e às vítimas das armas químicas, que só na 
periferia de Damasco, em um único ataque, mataram 1429 pessoas. Não 
há nada parecido com o que se faz hoje na Síria no mundo. Os horrores 
das guerras civis na África, as “limpezas étnicas” dos Bálcãs, os 
massacres contra outros processos revolucionários: tudo isto é aplicado 
de modo sistemático como um verdadeiro holocausto sírio. O silêncio da 
esquerda neste caso é ainda mais criminoso que nos demais casos, e é a 

outra face da mesma 
moeda do apoio a Assad e 
à contrarrevolução. Se os 
jihadistas são capazes de 
recrutar milhares de jovens 
na Tunísia para lutar pela 
revolução síria - por seu 
programa teocrático e 
capitalista, é claro - assim 
como o fazem em muitos 
outros locais, a esquerda 
revolucionária teria que 
fazer o mesmo, por seu 
programa e com seus 
métodos. Nem isso, nem o 
envio de recursos ou de 
remédios,  é  fe i to .  A 
cumplicidade daqueles que 
se dizem revolucionários 
diante do esmagamento de 
uma revolução de “carne e 
osso” é uma tra ição 
imperdoável. 
 Os partidos que fazem 
p a r t e  d a  C R I ,  
Convergência Socialista na 

Argentina e Movimento Revolucionário Socialista no Brasil, juntos da 
Interdistrital por um Partido dos Trabalhadores da Argentina, nossa 
corrente irmã, chamamos a que se ponha de pé o comitê de apoio às 
revoluciones dos países árabes, com a organização de protestos contra 
os governos capachos de nosso continente, lhes exigindo que rompam 
relações com a Síria de Assad, que cortem as relações diplomáticas e 
comerciais com seu governo, e que apoiem com todos os recursos a 
resistência síria. Do mesmo modo, devemos organizar manifestações 
contra os governos assassinos de Moncef Marzouki na Tunísia e de 
Hazem el-Beblawi no Egito, que mataram opositores e manifestantes. 
Devemos preparar uma delegação que possa viajar a estes países, a 
denunciar os crimes que se estão cometendo, e contatar os grupos 
consequentes e de luta, para ajudá-los com toda contribuição possível.
 Temos que ser aqueles que não sucumbem ao nacional marxismo 
ou que se entusiasmam com as lutas em seus próprios países 
depreciando e ignorando as revoluções em marcha da classe operária, 
por serem afastadas de seu país. Mesmo a enorme explosão popular de 
Brasil ou as lutas na Argentina, Bolívia e onde mais elas existem, 
dependem do resultado das lutas na Síria e no norte da África. Não 
compreender isso, e não ver que o epicentro revolucionário ainda está 
nesta região, e que a vitória ou derrota destas revoluções determinarão o 
curso da revolução latinoamericana e mundial é não estar lutando pela 
revolução em lugar nenhum, nem sequer em cada um de nossos países. 
 A revolução socialista é internacional, e, por isso, somos todos 
tunisianos, egípcios e sírios!

Corrente Revolucionária Internacional - CRI

edição nº55

Lutar com os revolucionários do norte da África e da Síria
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Email: mrevolucionariosocialista@gmail.com

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) 82566835 

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

São Paulo - SP: (11) 97034-3095

Itaúna - MG: (37) 9162-0032

Brasília - DF : (61) 8152-7618

Natal - RN: (84) 9965-8949

 

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

Belém - PA: (91) 8146-7994

Pará (Interior): (91) 8088-6424 

Santarém - PA: (93) 8405-0002

Cametá PA: (91) 9308-5928

São Domingos do Capim - PA: 

(91) 8339-0906

Macapá - AP: (96) 8104-0922
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Manter o aborto ilegal causa morte de uma mulher brasileira (pobre) a cada 2 dias!
 Conforme o artigo 124 do Código Penal de 1940, o aborto é ilegal, e 
permitido, pelo artigo 128, apenas em caso de violência sexual ou de risco de vida 
para a mãe. A estas duas exceções, foi acrescida a condição de aborto em casa de 
anencefalia do feto, de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal. A 
criminalização das mulheres que decidem abortar é uma das facetas mais cruéis do 
feminicídio que ocorre no mundo todo, e que mata uma mulher a cada dois dias no 
Brasil. Contrariar a lei reacionária e conservadora de 1940 pode levar a até 4 anos 
de prisão. 
 A proibição ao aborto, porém, nunca barrou a realização dos abortos. Ao 
contrário, há um milhão de abortos por ano no Brasil! Uma realidade que todos 
conhecem, e que mata e mutila muitas mulheres, mas que fica obscurecida pela 
pressão de grupos ultrarreligiosos e machistas. São Igrejas que não aceitam 
ordenar mulheres, que defendem um modelo em que as mulheres são subalternas 
dos homens e cujas práticas difundem o machismo e o moralismo patriarcal que 
encabeçam a defesa da proibição do direito a que a mulher possa decidir sobre seu 
corpo.

 Criminalizadas, muitas mulheres costumam assinar uma confissão de 
aborto (método absurdo utilizado pela polícia) porque chegam muito fragilizadas e 
correndo riscos graves a hospitais, por exemplo, e querem se livrar daquilo o mais 
rápido possível. Em quase todos os casos as mulheres são pobres, sozinhas, com 
outros filhos, sem antecedentes criminais, que praticam o aborto inseguro em um 
momento de desespero e que são denunciadas pelos profissionais que as atendem 
nos hospitais públicos. Os companheiros quase nunca estão presentes, nem seus 
nomes aparecem nos processos. É sobre a mulher que recaem os riscos de morrer 
e as penalidades por terem que ser socorridas ao se pode mais um hospital. 
 Um milhão de mulheres, apesar da lei, da religião e da sua opinião pessoal, 
buscam o aborto clandestino no Brasil todos os anos. Estes dados mostram que não 
se pode mais tratar esta questão como um debate de opiniões ou de convicções 
pessoais. Há uma mortandade constante de mulheres, e tratar do aborto como uma 
questão de saúde pública é urgente, garantindo que as mulheres que pretendam 
abortar possam realizar o procedimento sem risco de vida ou de seqüelas para sua 
saúde. O aborto é a 5a maior causa de morte materna no Brasil!

Legalizar o aborto não aumenta seus números. 
É nos países pobres que aborto é ilegal e onde as mulheres morrem. 
 Há uma tese, absoluta e comprovadamente equivocada, de que legalizar o 
aborto aumentaria os casos de abortos futuros. Como se as mulheres passassem a 
engravidar e abortar sem preocupação depois disso, o que é negado por todos os 
casos práticos onde o aborto foi legalizado. 86% dos abortos realizados em 2008, 
por exemplo, foram praticados nos países semicoloniais, chamados de “em 
desenvolvimento”, exatamente onde eles são ilegais. 
 Na Europa, onde muitos países legalizaram os abortos, o número de 
procedimentos necessários caiu. E, neste continente, 90% dos abortos feitos foram 
seguros; índice que se inverte na América Latina, onde 95% dos abortos são 
inseguros e geram custos ainda maiores ao sistema de saúde, além de lesões de 
útero, mutilações e mortes femininas. Somente no Brasil, são feitos 1 milhão de 
abortos clandestinos e há 250 mil internações por complicações por ano. 
 “A gente não classifica um problema como sendo de saúde pública se ele 
não tiver ao menos dois indicadores: primeiro não pode ser algo que aconteça de 
forma rara, tem de acontecer em quantidades que sirvam de alerta. E precisa 
causar impacto para a saúde da população. Nós temos esses dois critérios 
preenchidos na questão do aborto no Brasil mas essa é uma ótica nova” explica o 
ginecologista e obstetra representante do Grupo de Estudos do Aborto (GEA) 
Jefferson Drezett. “Só para contextualizar nós temos hoje, segundo a OMS, 20 
milhões de abortos inseguros sendo praticados no mundo. Por aborto inseguro, a 
Organização entende a interrupção da gravidez praticada por um indivíduo sem 

prática, habilidade e conhecimentos necessários ou em ambiente sem condições 
de higiene. O aborto inseguro tem uma forte associação com a morte de mulheres – 
são quase 70 mil todos os anos. Acontece que estas 70 mil não estão 
democraticamente distribuídas pelo mundo; 95% dos abortos inseguros acontecem 
em países em desenvolvimento, a maioria com leis restritivas. Nos países onde o 
aborto não é crime como Holanda, Espanha e Alemanha, nós observamos uma taxa 
muito baixa de mortalidade e uma queda no número de interrupções, porque passa 
a existir uma política de planejamento reprodutivo efetiva”.
 No Uruguai, que descriminalizou o aborto em outubro de 2012, o resultado 
é semelhante ao dos países desenvolvidos. Segundo dados de dezembro de 2012 
a maio de 2013, período medido de 6 meses, não foi registrada nenhuma morte 
materna por consequência de aborto. Outro dado espantoso é que as interrupções 
de gravidez também teriam passado de 33 mil por ano para 4 mil. Isso porque, junto 
da descriminalização, o governo implementou políticas públicas de educação 
sexual e reprodutiva, planejamento familiar e uso de métodos anticoncepcionais, 
assim como serviços de atendimento integral de saúde sexual e reprodutiva.
 Isso mostra que é o tabu em torno do tema e a abordagem que joga culpa, 
medo e ameaças sobre as gestantes que decidem abortar que produz não apenas 
mais mortes, como realimenta o ciclo de desconhecimento da própria sexualidade, 
ignorância sobre métodos contraceptivos e novas mulheres grávidas sem 
planejamento e diante de abortos. 

5ª principal causa de morte de mulheres no Brasil, o aborto e suas 250 mil 
internações para tratamento de complicações é o segundo procedimento mais comum da 
ginecologia no que se refere a internações! O aborto não é um bem a ser alcançado e as 
mulheres buscam no aborto soluções para situações extremas. Por isso, deve ser 
legalizado, pois a clandestinidade de sua prática leva à insegurança da maioria dos 
procedimentos.

Mas existe uma diferença entre aborto clandestino e inseguro. O aborto 
clandestino não é necessariamente inseguro, no sentido conceitual do termo. Ele pode 
ser feito em clínicas clandestinas, porém com todas as condições de higiene e por 
médicos treinados. Isso nos casos em que a mulher tem dinheiro para pagar. Assim, a 
diferença entre as chances de morrer em um aborto inseguro e outro “apenas” 
clandestino é de 1000 vezes. Ou seja, a mulher que tem condições financeiras têm 
acesso a clínicas clandestinas, que não são legalizadas, mas são, essencialmente, 
seguras. Esse aborto pode custar mais de dois mil dólares. Enquanto isso, um aborto 
inseguro pode custar 50 reais! 

A Pesquisa Nacional de Aborto (PNA), realizada em 2010 pela Anis – Instituto de 
Bioética, Direitos Humanos e Gênero -  mostra que, aos 40 anos, uma em cada cinco 
mulheres já fez ao menos um aborto! Em um relatório feito pela Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro em parceria com a organização internacional IPAS se concluiu que: “é 
muito mais comum que uma mulher seja incriminada por aborto quando ela utiliza um 
método abortivo 'caseiro' (remédios obtidos no mercado paralelo e outros métodos) do 
que quando ela recorre à clínica. Estes casos são justamente aqueles nos quais o 
procedimento dá errado (a mulher reage à medicação) e cai no sistema público de saúde; 
lá, um servidor público (em alguns casos o médico do posto, em outros um policial militar 
de plantão) a encaminha para a polícia. Este aspecto demonstra claramente o recorte 
sócio-econômico dessa modalidade de criminalização: a maior parte das mulheres que 
utiliza os serviços públicos de saúde é pobre, muitas das quais desempregadas ou com 
ocupações de baixa remuneração”. 

O relatório compara ainda duas sentenças dadas a mulheres diferentes: uma 
mulher de classe média, professora, mãe de dois filhos que foi presa após realizar aborto 
em clínica clandestina e teve a fiança arbitrada em 300 reais e outra mulher sozinha, que 
trabalhava com prostituta e mal sabia ler e escrever e teve a fiança arbitrada em 3 mil 
reais. “Em geral, o perfil da mulher se repetia: pobre, pouco instruída, moradora de 
periferia. Contudo, este não é necessariamente o perfil das mulheres que fazem aborto, 
mas sim o perfil das mulheres que são presas por terem feito aborto. Deste aspecto 
percebe-se uma grande diferença. O sistema captura apenas algumas mulheres, as que 
necessitam se submeter à saúde pública. Aquelas que encontram outras soluções 
privadas, não são atingidas.”.

Apesar de o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP) e o 
Conselho Federal de Medicina (CFM) determinarem que médicos não podem denunciar 
a paciente que provoca o aborto e do Ministério da Saúde dizer em norma técnica que 
“Toda mulher em processo de abortamento, inseguro ou espontâneo, terá direito a 
acolhimento e tratamento com dignidade no Sistema Único de Saúde (SUS)”, o que se vê 
nos hospitais públicos e de convênios é o contrário: constrangimentos, xingamentos e 
práticas que poderiam ser consideradas inclusive como tortura, como deixar mulheres 

que chegam após um aborto sangrando por horas antes de serem internadas, muitas 
vezes com procedimentos sendo feitos sem anestesia.

A contradição disso é que, apesar de condenar o aborto, setores 
fundamentalistas religiosos também defendem a proibição de se fazer a laqueadura das 
tubas uterinas, assim como condenam a utilização de pílulas do dia seguinte ou até 
mesmo de camisinhas. A realidade brasileira é que, ao proibir o aborto, são meninas que 
morrem sem nem terem tempo de ter vivido, ou que sofrem conseqüências pelo resto da 
vida. Estatísticas hospitalares mostram que 25% dos abortos provocados atendidos são 
de adolescentes entre 15 e 19 anos! 

 Apesar da autorização para o aborto nos casos de violência sexual, 
risco de vida para a mãe e anencefalia fetal, só em 1989 foi implantado o primeiro serviço 
para atender esses casos em São Paulo. Cerca de 25 anos depois, ainda não existe este 
serviço em quase lugar nenhum, nem mesmo nos casos reconhecidos pela lei. Segundo 
dados do Ministério da Saúde, o país possui somente 65 hospitais qualificados na rede 
pública para realizar a intervenção prevista em lei e realizou 1.626 interrupções gerais de 
gravidez em 2012, 0,16% dos casos totais! 

Há omissão de socorro por parte de profissionais de saúde, apesar de uma nova 
lei, aprovada em 2012, que obriga a que seja prestado o atendimento correto. Além disso, 
dos serviços que se dizem em funcionamento, nem todos realmente atendem todos os 
procedimentos. Uma pesquisa de 2006 mostra que 30% dos maiores municípios 
admitem que não realizam o aborto, mesmo nos casos previstos em lei; mas, quando se 
verificam os casos concretos, apenas 1,9% tinham feito um aborto nos últimos dois anos. 
Quer dizer: além da ilegalidade de se recusar a cumprir a lei do aborto, um número ainda 
maior de hospitais diz poder fazer o procedimento, mas, na prática, impede que seja feito.

 Nos casos de anencefalia, há recusa em garantir o cumprimento da lei 
em outros casos análogos de inviabilidade de vida, e, seja qual for o caso médico, há 
sempre uma batalha jurídica contra o tempo, pois muitas vezes a recusa em garantir este 
direito é dissimulada por meio de adiamentos da concessão do direito e atrasos 
deliberados até que o aborto não possa mais ser realizado. 

 Mas estes casos só mostram a gota d'água do oceano de sacrifícios e 
sofrimentos vividos pelas mulheres que são privadas de decidir sobre seu corpo e sua 
vida, e decidem abortar. O aborto ainda considerado ilegal no Brasil é uma das formas 
mais cruéis de massacre às trabalhadoras, que são vistas como máquinas de 
reprodução, cujas vidas são secundárias em relação à concepção machista e burguesa 
da sociedade de classes em que vivemos, na qual as leis são feitas por homens, 
banqueiros, empresários e grandes proprietários em geral, cujas mulheres e filhas, se 
decidem abortar, o fazem sem riscos e sob um silêncio hipócrita. O que acontece há 
décadas, num grande festival de cinismo.

 Defendemos que, além das condições adequadas para realizar o 
aborto, haja apoio psicológico à mãe, exames anti-HIV e total assistência médica às 
mulheres. O aborto deve ser completamente legalizado, sem nenhuma possibilidade de 
punição à mulher que tiver que recorrer a ele. Esta medida, associada à necessária 
educação sexual e disponibilização de métodos contraceptivos são um conjunto de 
ações sem o qual não é possível garantir a verdadeira libertação da mulher.

Um massacre contra as trabalhadoras. As ricas abortam e as pobres
morrem ou são presas.Legalização já! Pública, gratuita, de qualidade.
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 Depois de 10 anos da compra de votos para aprovar a Reforma da 
Previdência pelo governo Lula, e de 8 anos da revelação deste escândalo 
gigantesco que enlameou para sempre o PT, chamado de mensalão, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) acaba de decidir que nada ocorrerá e 
ninguém importante será preso.
 Quem confiou em que a justiça, enfim, fosse feita, mais uma vez 
quebrou a cara. As ilusões de dezenas de milhões de brasileiros se 
esvaíram pelo ralo quando 6 ministros do STF decidiram conceder os tais 
embargos infringentes aos criminosos já anteriormente condenados. Assim, 
para espanto da maioria, se decidiu que o STF, até então considerado a 
última instância judicial, passa a ser a penúltima instância, devendo rejulgar 
o que ele mesmo decidiu. 
 O mais ridículo desta decisão é que, se novamente houver uma 
condenação por placar apertado, para haver coerência, deveria existir um 
3º, um 4º e infinitos julgamentos. A monstruosidade jurídica e lógica faz de 
políticos ladrões biprivilegiados. Já eram privilegiados por serem julgados 
em instância superior, e agora são privilegiados por terem à sua disposição 
benefício negado até mesmo a seus colegas políticos de municípios e 
estados: o rejulgamento em mesma instância.
A instalação oficial de uma casta com ainda mais imunidades típicas da 
realeza mostra a democracia de fachada em que vivemos, onde os 
indivíduos nunca foram iguais perante a lei e a cadeia só alcança pobres, 
negros e explorados. Com advogados inescrupulosos pagos a peso de 
ouro, oriundo também dos recursos públicos roubados, e juízes compadres 
decidindo sempre a favor dos ricos e poderosos, o sistema judiciário é uma 
vergonha, talvez o mais corrupto de todos os poderes, pois não há eleição 
para seus integrantes, que saem das famílias mais ricas e passam toda a 
vida julgando contra os pobres e a maioria da população.
 Agora, dos 25 condenados do mensalão, 12 poderão ser novamente 
julgados; justamente os chefes da quadrilha. 
O processo do mensalão já iniciou como pizza, poupando o grande chefe da 
corrupção, Lula, que não apenas sempre soube de tudo como era o 
mandante do esquema. Seria simplesmente impossível que por 2 anos se 

Empregadinhos de Sarney, Collor, FHC, Lula e Dilma. 
O STF é uma vergonha!

 O STF reúne o que de pior existe no judiciário! Assim como o 
congresso reúne os piores quadrilheiros políticos, coronéis de oligarquias 
históricas, burgueses de variados setores, bandidos sindicais e criminosos 
de toda espécie; todos donos de grande 
capacidade financeira e de arrecadar 
verbas para se eleger e serem candidatos 
por partidos com estrutura, o STF também 
junta a elite de um poder podre.
 A nomeação de seus integrantes é 
feita pelos presidentes do país, o que torna 
o judiciário um poder anexo do executivo e 
os ministros do STF nada mais são que 
empregadinhos dos governantes. Não há 
independência nenhuma de poderes no 
capitalismo, um sonho antigo do francês 
Monstesquieu, que, na verdade, é uma 
f a r s a  c o m p l e t a ,  c o m  
presidentes,governadores, deputados, senadores e juízes sendo todos a 
mesma coisa, parte de um mesmo projeto burguês, exercido sob a 
aparência de democracia mas um conteúdo de ditadura de classe!
 Para felicidade de muita gente que acreditou mais uma vez no STF, 
até o ano passado houve uma maioria de 6 ministros burgueses 
identificados contra o PT, ou querendo livrar-se do escracho popular. Por 
isso, condenaram alguns réus, e não por serem melhores que a outra banda 
podre do tribunal. Mesmo estes livraram 99% dos culpados enquanto 
puderam. Do outro lado, havia mais 5 ministros, estes escancaradamente 
paus mandados do PT. O chefe do bando dos 5 é Ricardo Lewandowski, que 
chegou a assustar até seus colegas tamanha era sua fúria na defesa dos 
ladrões do mensalão. Seu fiel escudeiro foi Dias Toffoli, cuja esposa era 
advogada dos mensaleiros, e tendo 

sido, ele próprio, empregado de José Dirceu, seu chefe enquanto era 
advogado-geral do governo Lula!
 No fundo, eles são todos iguais, de um bando ou de outro. Mas, para 

piorar as perspectivas deste julgamento, 
há mais 2 novos capachos de Lula e Dilma 
a partir deste ano. Ou seja, agora há 6 X 5 a 
favor de Dirceu e companhia. 
O que não surpreende, pois os indicados 
por Lula e Dilma já são maioria sobre os 
indicados por FHC, Collor e Sarney. 
Indicado por Sarney, sobrou o ministro 
Celso de Mello, que agora desmontou o 
julgamento do mensalão. Parece 
contraditório até ele se comportar como 
empregado de Lula e Dilma. Mas não é: 
seu chefe, Sarney, também faz parte do 
governo Dilma! 

 Esta pizza vergonhosa, porém, não é nem será nenhuma novidade. 
Em sua enlameada história, o STF já inocentou Fernando Collor, deixou 
livres Maluf, Pitta, etc. Absolutamente todos os corruptos políticos sempre 
foram julgados por este tribunal, e ninguém nunca havia sido condenado até 
pouco tempo atrás. Mais recentemente, o STF também rasgou a lei e limitou 
os direitos dos indígenas na reserva da Raposa Serra do Sol, assim como 
nega sistematicamente os direitos dos trabalhadores.  
 O STF é inimigo dos trabalhadores e deve ser abolido. Não pode 
haver justiça de verdade se ela é comandada por um antro a serviço dos 
patrões, com membros escolhidos ao bel prazer de presidentes, dentre os 
piores dos piores juízes e advogados, cuja virtude deve ser exatamente 
aqueles mais fanaticamente defensores do capitalismo e de todos os crimes 
praticados em nome da lei.

 Coube a Celso de Mello, o ministro mais velho e que mais 
atrocidades já fez no STF, “dar uma aula” de para que existe não apenas 
este colegiado atual, mas o próprio STF e a Justiça burguesa como um todo. 
Ficou provado que todo o sistema judiciário e o Direito como teoria sob o 

capitalismo são superestruturas burguesas, que precisam ser destruídas, 
tanto ou mais que qualquer outra. 
 Num modo de produção em que uma minoria exerce o poder 
econômico e político, como classe, é necessário forjar um conjunto de leis 

A Justiça burguesa não vale nada. Abaixo esta justiça dos ricos. 
Só a revolução pode trazer a justiça popular e operária.

comprassem 
votos no Congresso para aprovar justamente seus projetos, e Lula não 
comandasse tudo. Até por que José Dirceu era seu chefe da Casa Civil, 
“ministério” caracterizado exatamente por ser a extensão da presidência e 
despachar diretamente com Lula.
 Mas a não inclusão de Lula e de tantos outros notórios corruptos, 
que sempre estiveram à frente de todas as ações do governo, não parou por 
aí. Junto desta omissão dos corruptores, entre eles o recém falecido Luís 
Gushiken, chefe das falcatruas nos Correios, onde tudo começou, e que 
envolveu o Banco do Brasil na trama, há a omissão quanto aos corruptos, 
que venderam seus votos. Um escândalo que comprou os votos de dezenas 
de deputados terminou com o indiciamento de apenas meia dúzia de deles!
 Mas ainda piora. No princípio, eram 40 os ladrões arrolados no 
processo, como na história de Ali Babá e seus 40 ladrões. Mas apenas 25 
tiveram condenações. E, com a chacota aos brasileiros que o STF acaba de 
fazer, ninguém mais sabe se haverá condenados ao final de tudo. Mesmo 
que haja, ninguém importante irá mais para a cadeia. É a pizza mais azeda e 
estragada já servida no país. Lula, Palocci, Gushiken, Gilberto Carvalho, 
Duda Mendonça; todos já haviam sido poupados. Agora, Genoíno e Dirceu 
também serão!
 José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e o ex-presidente 
da Câmara João Paulo Cunha (PT-SP) devem escapar da prisão em regime 
fechado, a começar por que as penas por formação de quadrilha devem 
prescrever (quando um crime cometido leva tempo demais para ser julgado 
e deixa de poder ser punido). Mesmo que seja julgado sem prescrever, os 
bandidos devem ser absolvidos deste crime, pois, neste tempo todo de 
enrolação do julgamento, 2 novos ministros foram nomeados por Dilma, a 
sucessora do grande corrupto. Luiz Roberto Barroso e Teori Zavascki se 
somaram a Rosa Weber num trio de serviçais capachos seguindo as ordens 
para absolver o líder da presidente que os nomeou e a quem devem favor.
 Não há dúvidas: o novo julgamento do mensalão, além de durar mais 
2 anos, vai terminar com absolvições de todo mundo e uma pizza 
gigantesca!

A maior pizza da História! STF decide recomeçar julgamento do mensalão 
e nenhum chefe da quadrilha deve ir para cadeia!
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que mantenham dominado e sob o terror das armas e da prisão qualquer um 
que ouse questionar a ditadura dominante. Por isso, há os exércitos, as 
polícias e o judiciário: para defender a propriedade e os interesses da 
burguesia. Assim como, antes, o direito canônico e monárquico justificavam 
e simulavam justiça onde só havia a tropa de choque ideológica e de 
sustentação da repressão a serviço de reis e do poder da Igreja.
 Não é a maioria da população quem decide suas leis, e sim uma 
classe minoritária, a burguesia, que é dona do Congresso desde que ele foi 
criado no Brasil. São mafiosos, assassinos vindos da ditadura e gente como 
o palhaço Tiririca os que propõem e aprovam as leis que depois todos terão 
que seguir! Ou, melhor dizendo, que os pobres terão que seguir. Pois os 
ricos, quando descumprem as leis que eles mesmos escreveram, 
conseguem escapar!
 A realidade é que o Direito é uma indústria, em que advogados 
saqueiam os recursos populares diariamente, com juízes escolhidos a dedo 
para sempre dar razão aos grandes proprietários. Uma pessoa, já roubada 
pelo governo e vítima de golpes trabalhistas e previdenciários, quando tenta 
obter justiça e receber o que já é seu, leva anos em julgamentos morosos, 
pode perder e, mesmo se ganha, deixa 15% para um advogado burguês ou 
pequeno burguês que nunca passou pelo que este trabalhador passou, mas 
lhe toma muitas vezes fortunas a troco de pouco mais que nada. Direitos que 
deveriam ser automáticos precisam 
pagar pedágio, e até para acabar um casamento ou dividir os bens, há uma 

mordida do sistema!
 Os revolucionários defendem que a justiça seja expressão da 
vontade popular, cujas leis sejam decididas pela maioria da população. O 
direito a defesa e a reivindicação do que quer que seja deve ser feito de 
forma gratuita e direta, sendo decidido tudo por tribunais populares. O 
Direito e a justiça não podem ser um privilégio, nem algo inatingível, 
acessível apenas por meio de indivíduos específicos. 
 As regras sociais, assim como a moral, a regulação da convivência e 
os direitos e deveres devem ser estipulados conforme os interesses do 
proletariado e dos explorados, a maioria absoluta da população. Tudo ou 
quase tudo do que se ensina hoje e que é conhecido como Direito e justiça, 
na verdade, é apenas lixo e um amontoado de regras feitas pela burguesia 
para a burguesia.
 Uma nova sociedade, assim como eliminará esta Justiça de classe a 
serviço dos grandes proprietários inverterá completamente a educação, irá 
destruir o aparato de repressão, o legislativo e os governos burgueses. O 
Estado burguês como um todo será destruído e substituído por um novo 
Estado, operário, construído pelos próprios trabalhadores. Longe disso 
significar o caos ou uma baderna, pela 1ª vez na História representará a 
harmonização dos desejos e interesses da maioria com um sistema que 
represente estas necessidades. Ninguém melhor que os trabalhadores, que 
já são os que sustentam esta sociedade, a manter a defesa, fazer as leis, 
executá-las e governar um país. 
 

 Há muitas eleições que, no Brasil, se repete o fenômeno de 
votos em figuras pitorescas, para não dizer bizarras. Considerando-
se que as eleições são uma farsa, e que cada vez mais fica nítido a 
amplos setores que a escolha que se faz de dois em dois anos é entre 
o ruim e o pior ainda, os candidatos folclóricos fazem sucesso, seja 
por representar um tipo de voto de protesto, seja porque, entre 
palhaços não assumidos e gente como Tiririca, já que tanto faz, vota-
se no palhaço assumido, num reflexo de que “tanto faz” em quem 
votar, e ir às urnas não é nada mais que uma obrigação.
Esta prática deve se repetir em 2014, nas eleições para governador, 
deputados estaduais, federais e senadores. O exemplo da massa de 
candidatos quixotescos é o palhaço e humorista Tiririca, deputado do 
PR-SP, que obteve com 1 milhão e 350 mil votos em 2010, elegendo 
mais três deputados de sua coligação de arrasto, sendo todos eles 
base de apoio do governo Dilma. Não custa relembrar o grande 
bordão de Tiririca para pedir votos em 2010: “Vote Tiririca; pior que tá 
não fica!”. Ou seu bordão complementar: “Não sabe o que faz um 
deputado? Nem eu. Vote em mim, que depois eu conto”. De rir se não 
fosse para chorar.

 Entre os candidatos a novos Tiriricas estão o jogador de vôlei 
Giba (PSDB-SP), a socialite Narcisa Tamborindeguy (PSDB-RJ), o 
ex-BBB Kléber Bambam, o estilista Ronaldo Ésper e a musa dos 
caminhoneiros Sula Miranda - os três pelo PRB-SP, o pagodeiro Belo 
(PP-RJ), o cirurgião plástico das estrelas Doctor Rey (PSC-SP), o 
nadador Fernando Scherer (PSB-SP) e o cantor José Rico (PMDB-
GO), que faz dupla sertaneja com Milionário. Estes, vão concorrer a 
deputados, mas há os que podem voar ainda mais alto: Bernardinho, 
técnico da seleção masculina de vôlei, é cotado para disputar o 
governo do Rio de Janeiro pelo PSDB.
 Narcisa, que tanto já provocou vergonha alheia e si mesma, é 
ex-participante do programa fascistoide “Mulheres Ricas”, e se filiou 
ao PSD por engano. Depois que foi avisada do erro, se desfiliou e 
entrou no PSDB. Este é o nível dos novos Tiriricas. Mas há velhos 
Tiriricas querendo reeleger-se também. Marcelinho Carioca saiu do 
PSB em busca de maior projeção no PT de São Paulo. E Raul Gil Jr, 
filho do apresentador Raul Gil, saiu do PSC para o PR. Romário, que 
havia saído do PSB, voltou a se filiar no mesmo partido, agora 
também de Marina Silva. Seu preço: a presidência do diretório do RJ.

Pior que tá não fica? Esportistas, socialites e personagens folclóricos 
tentam ser os novos Tiriricas e concorrerão em 2014.

Eles são todos Tiriricas.

 É claro que ex-BBBs, palhaços, milionários 
excêntricos e ridículos e ex-jogadores de futebol 
costumam ser expressão da baixaria que hoje é 
uma epidemia na política. Mas é fácil se indignar 
com a eleição destes personagens e fazer piada de 
pobres coitados, muitas vezes nascidos pobres e 
cujas candidaturas são expressão de seu 
deslumbramento com um mundo em que não 
passam de marionetes de empresários, e que 
seguirão marionetes no caso de se elegerem, 
desta vez dos dirigentes de seus partidos.
 Muito mais grave que estes pobres diabos e 
suas fantasias, contudo, são os Tiriricas 
“respeitáveis” que infestam todos os partidos 
eleitoreiros. Dirceus, Delúbios, Genoínos, Malufs, 
Collors e centenas de outros são igualmente nulos 
no que se trata de representar os trabalhadores. 
Pior ainda que os deputados eleitos por piada ou 
protesto, são estas figuras famigeradas a face 
organizada da corrupção e dos ataques contra os 
trabalhadores.
 Simplesmente não há escolha! Ridículos ou 
não, os candidatos que se elegem são aqueles que 

foram carimbados pelas direções dos partidos, 
máfias que expressam os interesses burgueses 
nacionais e imperialistas, e são financiados por 
bancos, empreiteiras e latifundiários. PSDB, PT, 
PCdoB, DEM, PMDB, etc.: eles são todos iguais! 
Nas décadas passadas, o povo já “elegeu” um 
rinoceronte chamado Cacareco e votou em massa 
num macaco chamado Tião. Depois, vieram 
Clodovil, Tiririca... Mas eles são todos Tiriricas! 
Fazem parte do mesmo governo, votam os 
mesmos projetos e são financiados pelas mesmas 
empresas.
 Os 35 milhões de eleitores que se recusaram a 
votar em qualquer candidato em 2010, num total 
maior que a soma dos votos no PT e no PSDB, 
mostram que os trabalhadores estão fartos desta 
falsa democracia. E as manifestações de junho e 
julho mostraram o caminho alternativo à farsa das 
eleições que vivemos. A resposta da classe 
trabalhadora deve ser a ação direta e a luta radical 
contra o governo Dilma, o Congresso, o STF e 
todas as instituições que fazem parte deste regime 
dos ricos!
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O ano de 2013 apresentou um 
novo patamar na luta de 
classes no Brasil, com o 
levante popular ocorrido em 
junho e julho, que levou 
milhões de trabalhadores e 
estudantes às ruas para 
protestar. Antes e depois disso, 

greves fortíssimas sacudiram o 
país e colocaram a classe 
trabalhadora diante de um 
novo desafio: como obter 
vitórias e conquistar a pauta 
pela qual se lutou e segue se 
lutando? 
 Antes, a explicação para 

a retirada de direitos e 
deterioração da condição de 
vida da maioria da população 
era a falta de mobilização. 
A g o r a ,  q u a n d o  a s  
mobilizações sacodem o país e 
se repetem diariamente, cada 

vez com mais radicalização, é 
preciso discutir além da 
necessidade de que se deve 
lutar. A questão é discutir por 
que, mesmo lutando, tantas 
greves e mobilizações não 
conseguem vitórias?

Correio dos Trabalhadores nº56

Depois das jornadas de junho e julho, a hora das Lições de Outubro! 
Greves de Correios e bancários acabam e fica claro que maior inimigos dos trabalhadores é bloco entre governo Dilma e sindicalistas traidores!

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

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

  A base mais uma vez 
lutou. Mas a burocracia sindical 
governista mais uma vez traiu! O 
resultado é que a greve dos 
bancários, iniciada no dia 19 de 
setembro, foi encerrada na 
maioria do país no dia 14 de 
outubro com a pauta dos 
trabalhadores tendo sido outra 
vez frustrada. 
 Com um piso miserável 
de R$ 1.519,00, pouco acima de 
dois salários mínimos, os 
bancários conseguiram um 
reajuste ínfimo de 8,5% neste 
piso, e de meros 8% nos demais 
salár ios e benefíc ios.  O 
resultado é que, apesar de os 
t r a b a l h a d o r e s  s e g u i r e m  
b a t e n d o  r e c o r d e s  d e  
produtividade, advinda da 
exploração brutal e do assédio 
moral epidêmico em todos os 

bancos, os salários seguirão 
congelados. A reposição salarial 
representa 1,82% acima da 
inflação oficial dos últimos 12 
meses, mas é evidentemente 
menos do que o aumento dos 
custos na vida real, como os 
preços dos alimentos, dos 
custos com saúde e dos 
serviços em geral.
E s t e s  r e s u l t a d o s  s ã o  
expl ic i tamente negat ivos,  
considerando que nos últimos 
12 meses, os trabalhadores 
geraram R$ 60 bilhões de lucros 
aos banqueiros e governos, e há 
muito tempo vêm trabalhando 
sob péssimas condições. A 
pauta de luta votada pelas bases 
e oposições que compõem a 
Frente Nacional de Oposição 
Bancária exigia 23% de reajuste 
já, que equivalem às perdas 

salariais da categoria desde o 
Plano Real em 1994; além do 
restante das perdas, que 
chegam a cerca de 90% nos 
bancos públicos. Por conta da 
traição da Contraf/CUT e da 
Contec, entretanto, mais uma 
campanha foi entregue por 
pouco mais que nada.
As duas federações governistas 
já começam a campanha 
s a b o t a n d o  a  l u t a ,  a o  
reivindicarem 11,93%, um índice 
q u e ,  m e s m o  q u e  f o s s e  
integralmente atendido, seria 
insuficiente. Este índice, porém, 
faz parte de uma prática 
montada de antemão, em que 
todos os anos o roteiro é o 
mesmo: a maioria da direção 
sindical decreta uma greve de 
fachada nos bancos privados, 
deixa a greve dos públicos sem 

negociação, escondida atrás da 
“mesa única da Fenaban” e, 
após algumas semanas, aceita 
um índice sempre rebaixado, 
apostando no cansaço da base 
e em assembléias manipuladas. 
 A d i r e ç ã o  s i n d i c a l  
majoritária, controlada pela 
C o n t r a f / C U T  e  p e l a  
Con tec /UGT,  abandonou  
questões como as perdas 
salariais e a isonomia, e, no final, 
finalizou seu teatro montado 
com piqueteiros de aluguel e 
assembléias manipuladas, com 
um reajuste que não faz 
c ó c e g a s  n o  l u c r o  d o s  
banqueiros. 
Outra vez, este foi o triste final da 
história. E os bancários ainda 
terão que recompensar os dias 
parados com até uma hora extra 
diária, até o dia 15 de dezembro.

Construir uma nova federação bancária: 
democrática, classista e pela base! 

 A s s i m  c o m o  n o s  
C o r r e i o s ,  o s  b a n c á r i o s  
realizaram sua 11ª greve em 11 
anos de governos Lula e Dilma. 
Neste meio tempo, todos os 
prejuízos acumulados na era 
FHC foram mantidos e a o PT 
ainda se superou, cortando 
salários, colocando as greves na 
Justiça, mandando a polícia 
agredir grevistas, demitindo sem 
justa causa, reduzindo salários, 
vendendo ações, privatizando 
por dentro e por fora. E, em 
todos estes ataques, junto do 
governo de Frente Popular 
estiveram os oportunistas da 
C o n t r a f / C U T t r a i n d o  o s  
bancários.
Todas as correntes que fazem 
parte da Contraf/CUT são 
igualmente culpadas e inimigas 
das lutas dos bancários. É essa 
a única avaliação possível 
quando analisamos a postura de 
cada uma destas correntes em 
absolutamente todos os anos. 
Além da Articulação, PCdoB e 
DS/PT, correntes governistas e 
t r a i d o r a s  c o n h e c i d a s  e  
i n e g á v e i s ,  o s  d e m a i s  

contraficutistas mostraram outra 
vez sua face igualmente inimiga 
dos bancários. 
A Intersindical, ligada ao PSOL, 
permitiu e ajudou a desmontar a 
greve ainda no mesmo dia da 
apresentação da proposta dos 
banqueiros, com os sindicatos 
de sua central, que é parte da 
Contraf e têm cargos no 
sindicato de SP, o mais mafioso 
de todos, votando o fim da 
greve. 
Não muito diferente fez o 
autointitulado Novo Rumo, na 
verdade um velho conchavo de 
setores governistas traidores da 
CUT pode mais e aliados no 
PSOL e PSTU. Este grupo, 
depois da greve seguir na 
maioria do Brasil até a 2ª-feira, 
14/10, incluindo o RS, onde são 
f o r t e s  e  v o t a r a m  p e l a  
continuidade da greve na 1ª 
apreciação – junto de todas as 
demais correntes governistas, 
diga-se – simplesmente abortou 
e desmontou a greve no Banco 
do Brasil e na Caixa. Se no BB, e 
greve já estava debilitada e o fim 

no RS a terminou de acabar, na 
C E F  a i n d a  e s t a v a  e m  
andamento entre a maioria dos 
trabalhadores. DF, RJ, RN, MA, 
PA, SC, MT, etc., ainda estavam 
em greve, apenas com SP, entre 
os maiores, tendo finalizado. 
Assim, o Novo Rumo, em 
consenso com a Articulação e a 
DS, foi responsável por destruir 
a greve deste ano na CEF!
Para os trabalhadores que 
cansaram de lutar em vão, ou 
que se questionam sobre como 
é possível dar um basta nesta 
repetição teatral, cansativa e já 
sem graça alguma de greves 
com final antecipadamente 
conhecido, entendemos que a 
lição a ser tirada é a de que é 
preciso outro movimento em 
bancários. Não apenas o 
m e s m o  m o v i m e n t o  c o m  
algumas novidades, mas algo 
c o m p l e t a m e n t e  d i s t i n t o ,  
construído pela base, em que a 
ação sindical não seja uma 
profissão nem tenha rabo preso 
com o governo.
Os trabalhadores combativos, 

bancários de base e lutadores 
das oposições de verdade país 
afora, assim como os sindicatos 
ligados à Frente Nacional de 
Oposição Bancária; todos 
representam a força concreta 
contra o desfecho que a 
pelegada mais uma vez impôs 
aos  t raba lhadores .  Es ta  
alternativa deve se manifestar 
na construção de comandos 
alternativos, com eleições na 
b a s e ,  e m  a s s e m b l e i a s ,  
impulsionando que seja a base a 
controlar a greve, impondo uma 
política de pressão para derrotar 
o governo Dilma e conseguir 
arrancar conquistas de verdade. 
Neste sentido, a Frente Nacional 
de Oposição Bancária (FNOB) 
realizará seu 7º Encontro em 
novembro, na cidade de Bauru-
SP. Todos os ativistas e 
lutadores que querem construir 
um movimento de bancários 
classista, independente do 
governo e de base, por fora da 
estrutura podre e pró-patronal 
da Contraf e Contec estão 
convidados!

 A greve dos Correios 
(ECT) iniciou entre 12 e 13/09, 
quando ainda contava com a 
participação de RJ, DF e RN, 
por exemplo, estados estes em 
que, após 2 dias, os sindicatos 
do PCdoB entregaram a greve 
por apenas 8% de reajuste. 
Depois de uma semana de 
greve, os sindicatos ligados ao 
PT e ao PCO, que furaram a 1ª 
semana de greve, finalmente 
a d e r i r a m ,  n u m  a t r a s o  
desastroso que resultou em 
entrarem em greve com o 
dissídio salarial já levado ao 
TST. 
 Assim, a greve dos 
Correios foi marcada pela 
traição do início ao fim, e de 
todos os lados! Parte dos 
pe legos ,  da  Federação  
governista dissidente, Findect, 
ligada ao PCdoB, traiu a 
categoria e entregou a luta por 
meros 8%, mas outra parte dos 
p e l e g o s ,  d a  f e d e r a ç ã o  
igualmente governista Fentect, 
dirigida pelo PT e PCO, que 
jurava não aceitar reajuste tão 
baixo, fez ainda pior, furando 1 
semana de greve e só entrando 
quando pouco havia a fazer. No 
final, consideraram vitória o 
mesmo reajuste de 8% obtido 
pelos outros pelegos, com o 
agravante de terem acumulado 
quase 1 mês de greve a ser 
reposta antes disso!
 Antes de assistir ao fim 
da greve pelos mesmos 8%, a 
grande maioria do comando da 
F e n t e c t  g o v e r n i s t a ,  
lamentavelmente com a 
colaboração e apoio do PSTU, 
escreveu uma contraproposta 

vergonhosa, que rebaixava 
toda a pauta de reivindicações  
e preparava a derrota!
 Após 28 dias, a 11ª 
greve dos trabalhadores dos 
Correios no 11º ano de 
governos do PT e do PCdoB, 
acabou sem que se tenha 
avançado na contratação de 
nada dos 30 mil funcionários 
exigidos, e sem obter nem 
perto dos 47,2% de reajuste, 
com aumento real, reposição 
de perdas e R$ 200 linear 
incorporado aos salários. O 
plano de saúde não foi 
desmontado pela luta dos 
trabalhadores, embora nem 
Findect nem Fentect possam 
garantir que o governo que 
ambas sustentam não venha 
com novos a taques na 
sequência.
 A p r o v e i t a n d o  a  
capitulação e paralisia da 

Fentect, a Findect, que reúne 
as importantes bases de SP e 
RJ, chamou a greve para 
12/09, uma semana antes do 
calendário da burocracia 
majoritária, ligada ao PT e 
PCO. Esta data do PCdoB, 
apesar de também ser tardia e 
e x p r e s s a r  u m a  m e r a  
divergência entre quadrilhas, 
colocou este partido como 
linha de frente da traição, 
fechando um acordo péssimo e 
dando o pretexto que Dilma 
queria para colocar a greve já 
justiça, apelando ao TST.
 Mas a traição seguiu se 
desenrolando depois disso. Só 
5 dias depois do fim da greve 
no RJ e SP é que a Fentect 
entrou na greve e o resultado 
foi a condução de uma 
paralisação que, apesar de 
muito forte pela base, desde o 
começo foi uma greve-zumbi, 
pois já estava condenada ao 

ju lgamento pela Just iça 
burguesa, e com sua pauta 
manchada pela traição da 
Findect e covardia da Fentect. 
Não podia dar certo. E não deu!
Após 27 dias de greve, o TST 
enfim levou a greve ao ponto 
para o qual o PCO e PT a 
levaram: ganhar apenas o que 
o PCdoB já ganhara 25 dias 
antes. Ou seja, nada! Com o 
a g r a v a n t e  d e  t e r  q u e  
compensar as horas de greve 
ao longo de 6 meses de horas-
extras! O resultado insuficiente 
da luta não se deve à base, que 
foi exemplar, e sim à direção 
desastrosa que derruba a 
categoria ano após ano. Pela 
11ª vez em 11 anos de governo 
do PT e PCdoB... 
 Já passou da hora de 
construir uma nova direção. 
Romper com a Fentect! 
Romper com a Findect! E 

construir uma 
n o v a  
a l t e r n a t i v a ,  
independente 
dos governos, 
classista, de 
l u t a  e  
democrática. 
Por uma nova 
federação dos 
trabalhadores 
dos Correios, 
que realmente 
represente a 
base e possa 
g a r a n t i r  
conquistas ao 
contrário de 
s o m e n t e  
traições.

Greve nos Correios: seguir lutando, sem aceitar 
o acordo nefasto de Dilma, e muito menos entregar a luta por meio 
de uma contraproposta rebaixada!

Greve dos bancários acaba com frustração: 
bancos lucram R$ 60 bilhões e reajustam salários em só 8%.

Assembleia do Sintect/RS com a presença de mais de 500 trabalhadores dos Correios decretam greve. 


