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A Polarização é 
classe contra classe

(da corrente argentina Convergência 
Socialista – A verdade)

Todos a São Luís, 
para organizar a luta 
dos trabalhadores!

Fora tropas 
norteamericanas e 
russas de Rojava!
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28/4 é GREVE GERAL! Vamos parar o Brasil!

Ÿ Contra as reformas da Previdência e 
Trabalhista e a Terceirização;

Ÿ Por emprego e nenhum direito a 
menos;

Ÿ Fora Temer! Fora todos!

 Enfim, depois de anos de ameaças por 
inúmeras tentativas de ataques, e da 
massa de trabalhadores já reagindo com 
greves e lutas, o Brasil pode ter uma 
Greve Geral. As condições objetivas já 
tornavam uma necessidade a Greve 
Geral. Da mesma forma, a condição 
subjetiva, com um recorde de greves 
sendo batido ano após ano desde 2012, 
também já estava madura. A Greve Geral, 
portanto, não saía apenas por causa da 
t r a i ç ã o  h i s t ó r i c a  d a s  d i r e ç õ e s  
burocráticas. 
 As direções vieram sabotando as 
greves e ações diretas em todo o período 
de ascenso dos trabalhadores, inaugurado 
em 2012, ano simbolizado por diferentes 
ondas de greves de trabalhadores: de 
professores; de bancários e Correios; de 
policiais e bombeiros; e de servidores 
públicos federais, que realizaram uma 
greve de mais de 100 dias, num ano 
eleitoral, e que foram entregues pelas 
centrais governistas (CUT e CTB), mas 
também pela Intersindical e pela direção 
majoritária da CSP-Conlutas, que 
assinaram, todas, um acordo por 4 anos, 
que rebaixava salários, entregava direitos 
e permitiu, sem luta, o golpe na 
Previdência dos servidores, com o fim da 
aposentadoria integral e a adoção de uma 
previdência complementar.
 Apesar dos freios das direções, depois 
de 2012, ainda tivemos o levante de junho 
e julho de 2013; o recorde de greves e de 
“não-votos” em 2014; ainda mais greves, 
lutas e ações de massa pela derrubada de 
Dilma em 2015/2016; e o último 1 ano de 
governo Temer, encurralado pelas 
manifestações cada vez maiores contra 
seus ataques. Foram 5 anos lutando como 
nunca! E rompendo cada vez mais com as 
ilusões nos governos e no regime 
democrático-burguês. Os mesmo 5 anos 
em que os pelegos impediram com todas 
suas forças a deflagração de lutas gerais, 
seja contra Dilma ou mesmo contra 
Temer. Ao mesmo tempo em que a 
paralisia e o derrotismo da Conlutas a 
impedia de ter qualquer ação de massas 
independente, sempre avaliando que nada 
era possível, que não havia espaço para 
ações mais fortes e se recusando a adotar 
qualquer medida pela construção da 

Greve Geral, de fato, deve ser o marco da 
tomada das ruas em definitivo, pela 
retirada de todas as reformas e medidas 
neoliberais tomadas por Temer, e pela 
derrubada de todo seu governo e do 
Congresso. Na greve, os trabalhadores 
questionam de quem é a propriedade da 
produção e quem tem o poder em suas 
mãos. A Greve Geral, ainda mais sendo 
uma greve por uma pauta extremamente 
política, tem ao potencial de desencadear 
um processo pela base de poder popular. E 
é isso que devemos impulsionar: a 
construção de comitês pela base, em cada 
cidade, nos bairros, nas fábricas, nas 
empresas, escolas e universidades. 
Comitês democráticos e de ação política, 
que construam a greve de 28/4, mas que 
também sirvam para organizar as 
próximas lutas e greves gerais, até a 
derrubada de todos os exploradores e por 
um governo dos trabalhadores.
 Em todas estas lutas e nos comitês, é 
preciso unidade de ação. Como foi 
necessário unidade de ação pelo fim da 
ditadura, pelas Diretas Já, pelo Fora 
Collor e pelo Fora Dilma. Agora, é hora de 
ações de massas nas ruas! Mas estas ações 
devem ter a agitação da necessidade de 
uma saída revolucionária! Temos que 
defender a ruptura com o capitalismo e a 
construção de uma sociedade sem 
exploração nem opressão! Que rejeite a 
opção de Lula em 2018, ou de qualquer 
outro candidato nos marcos do 
capitalismo! 
 Dia 28/04 é o começo de muito mais 
lutas que devem vir pela frente! É Greve 
Geral para parar o Brasil!
 
Ÿ Organizar Comitês Contra as 
Reformas e de organização da Greve 
Geral em todo o país;

Ÿ Realizar assembléia e votar a Greve 
Geral em todas as categorias e locais de 
trabalho;

Ÿ Construir atos unitários e classistas no 
1º de Maio;

Ÿ Contra a exploração e a opressão! Pela 
vida das mulheres. Nenhuma a menos, 
nenhum direito a menos!

Ÿ Que os ricos paguem pela crise! 
Estatização das empresas privatizadas e 
de todo o sistema financeiro.

Ÿ Não ao pagamento da dívida pública!

Ÿ Pela revolução socialista!

Greve Geral, como campanhas de 
agitação, comitês de base, deflagração e 
unificação de lutas nacionais, etc.
 Até que o agravamento da crise 
econômica e política, associado ao 
crescimento cada vez maior das greves e 
lutas, empurrou a situação da luta de 
classes para outro patamar, em que as 
burocracias dominantes não puderam 
mais conter a unificação nacional. Vieram 
os atos nacionais em setembro de 2016 
(ainda muito sabotados por CUT, CTB, 
Força Sindical, etc.). Depois, os atos de 11 
e 25/11/16, divididos, outra vez traídos, 
mas, mesmo assim, massivos e com 
grande participação da base. Novembro 
deu força para março de 2017, e o sucesso 
estrondoso do 8/3, do 15/03 e do 31/03 
não deixaram mais dúvidas: não se 
poderia mais evitar que o Brasil fosse 
paralisado pelos trabalhadores!
 E a hora chegou! De forma unitária, 
todas as centrais (mesmo que a maioria 
delas a contragosto) estão chamando a 
paralisação das atividades no Brasil todo 
para 28/4. Não falam em Greve Geral, 
pelo medo da burocracia em ter que 
convocar qualquer luta, e também de 
chamar esta luta pelo nome de Greve 
Geral, associada ao mais poderoso 
instrumento de mobilização da classe 
trabalhadora. Contudo, mesmo que o 
nome seja “dia de paralisações”, o dia 
28/4, deve ser, pela base, uma forte Greve 
Geral! Como, desde 1989, há 28 anos, não 
acontecia.

 Lutar juntos! Levantar o programa 
dos trabalhadores!
 Menos de 10% da população apoia o 
governo Temer. A crise econômica se 
aprofunda cada vez, e a recessão já é a 
maior da História. São mais de 13 milhões 
de desempregados pelos índices oficiais e 
mais de 20 milhões na vida real. Ao 
mesmo tempo, a crise política não tem 
fim, com prisões, indiciamentos e novos 
escândalos toda semana. As reformas de 
Temer avançam por conta da necessidade 
do  capi ta l i smo de  explorar  os  
trabalhadores, o que empurra a burguesia 
a atacar, mesmo sem correlação de forças 
para isso. Porém, setores de massa 
reagem a estes ataques, porque já 
cansaram da vida que levam e não têm 
mais as mesmas ilusões de que a vida 
possa mudar por meio de eleições ou 
qualquer outra forma de mudança por 
dentro do sistema.
 Cada vez menos o governo pode 
governar, e cada vez mais as massas não 
querem e não aceitam ser atacadas. A 
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Marcha do 7 de março em Buenos Aires.
Foto: Esteban Ruquet. Reprodução livre.

Grupos YPJ e YPG. Foto: kurdishstruggle no Flickr. 
Reprodução livre sem derivações.

Foto: Ramon Aquim/MídiaNINJA. Reprodução livre.

Divulgação do XIV Encontro Nacional da FNOB.
Imagem: MRS

FORA TODOS!
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Fora tropas norteamericanas e russas de Rojava!
Pela derrubada de Assad e demais governos burgueses da região!

 Passados 5 anos desde o início da 
Revolução Síria, a luta do povo curdo ao norte 
deste país atingiu seu ápice dentro do conflito 
sírio. Desde os anos 70, o povo curdo vem 
protagonizando lutas pelo legítimo direito à 
libertação nacional, para a conquista da 
formação de seu Estado. Adotando métodos de 
guerrilha, surge o Partido dos Trabalhadores do 
Kurdistão - PKK - direção majoritária atual das 
camadas mais empobrecidas deste povo. 
 A história de luta dos curdos nos tempos 
contemporâneos se destaca na Primeira Guerra 
Mundial, com a queda do Império Otomano e a 
constituição dos novos Estados através dos 
tratados de Sykes Picot y Lausane. Surge a 
Turquia moderna e se redesenha o mapa da 
região. Curdos ficam de fora, passando a ser 
alvos ainda maiores da tentativa de extermínio 
ou assimilação.
 Desde então, a repressão, que já era 
extremamente violenta, se intensificou, 
dividindo o povo curdo em 4 países - Síria, 
Turquia, Irã e Iraque. Foram décadas de 
perseguição nestes 4 países, com a língua curda 
sendo proibida, os costumes sendo censurados 
e as liberdades políticas e democráticas 
suprimidas. Na Turquia, por exemplo, onde 
está a imensa maioria dos curdos, se tornou 
comum a frase: “não existem curdos, apenas 
turcos da montanha”. Com a recente primavera 
árabe, iniciada na Tunísia, e a deflagração da 
guerra civil na síria, os curdos ao norte da síria 
conseguiram aprovei tar  a  completa  
desestabilização do regime do ditador Bashar 
Al-Assad para iniciar um gigante passo rumo à 
autodeterminação e libertação nacional.
 A revolução curda irrompe a cena dentro da 
Síria a partir da heroica batalha de Kobane, em 
que é expulso da região o Estado Islâmico, até 
então considerado invencível, e que vinha 
avançando sobre territórios de diferentes 
países, derrotando exércitos regulares 
extremamente bem armados. Pois o mesmo 
Es tado  Is lâmico  fo i  der ro tado  por  
trabalhadores mal treinados e mal armados, que 
assumiram a luta armada, na forma da guerrilha 
de massas. A partir daí, vitórias curdas 
sucessivas ciraram regiões autônomas com 
características de governo operário e 
camponês, similares a comunas, ao norte da 
Síria: Afrin, Kobane e Cizre. Após outras 
vitórias militares gloriosas, como a de Tell 
Abyad, as comunas de Kobane e Cizre se 
unificaram, colocando em perspectiva a 
unificação de toda esta região curda na Síria, 
conhecida como Rojava. A unidade territorial 
também passou a permitir a expansão da 
experiência comunal da revolução curda aos 
demais países da região.

 O que não avança, retrocede
 Lamentavelmente, a revolução dos 
trabalhadores curdos teve seu avanço barrado 
pelas tropas estrangeiras que intervêm no 
conflito, pelas traições da direção burguesa da 
oposição síria e pela falta de um programa e de 
uma linha política coerente por parte do PKK e 
da direção curda em Rojava, dirigida por tal. O 
embrião de governo dos trabalhadores, a 
planificação da economia, a democracia direta, 
a expropriação da burguesia, etc. sofrem 

alianças cada vez mais profundas entre os 
dirigentes de Rojava com os Estados Unidos e 
até com a Rússia, a revolução curda acaba 
sendo utilizada como bucha de canhão na 
operação militar para a tomada do Califado 
islâmico e de sua “capital”, em Raqqa.
 Essas alianças táticas demonstram um 
desvio estratégico que poderá sepultar a 
revolução. No inicio de 2017, um passo 
gravíssimo nesse sentido foi dado a partir da 
conformação de uma base militar dos EUA na 
cidade de Al-Hasakah com 800 militares das 
forças especiais. Na atual operação de 
“recuperação de Raqqa”, 500 efetivos norte 
americano estão participando em parceria com 
as SDF - Syrian Democratic Forces –  dentro 
das quais atuam a YPG-YPJ. É corretíssimo 
marchar sobre Raqqa! Assim como, mais 
ainda, se deveria marchar sobre Damasco e 
derrubar Assad. E se deveria ter marchado 
sobre Aleppo, para salvar os combatentes que 
foram massacrados lá, assim como multidões 
de civis, que foram mortas ou tiveram que fugir. 
 Ao mesmo tempo, no mês de março de 
2017, a Rússia estabeleceu uma base militar na 
comuna de Afrin, com a desculpa de “ajudar na 
luta contra o terrorismo”. Tudo isto com o aval 
dos dirigentes do PYD, das heroicas guerrilhas 
curdas - YPG, YPJ -  e, sem sombra de dúvidas, 
também do PKK!
 Tanto o imperialismo norteamericano 
quanto a Rússia querem permanecer em 
Rojava. Não para defender os interesses do 
povo curdo, mas para dominá-lo politicamente, 
saquear os recursos da região e controlar esta 
zona fundamental à geopolítica da região, além 
de interromper e desmontar a experiência 
comunal mais avançada dos últimos tempos. 
Enquanto isso, os principais terroristas (os 
governos burgueses) seguem sendo apoiados 
pelo imperialismo e seguem se defendendo 
como sócios de negócios, por mais que tenham 
diferenças: Recep Tayyip Erdogan, Bashar al 
Assad, Hassan Rohani, Masmud Barzani, 
Benjamin Netanyhau, etc.
 Todos eles, encabeçados por Trump e Putin, 
são contra a construção da uma região 
autônoma ou de um novo Estado comandado 
por curdos. Pelo simples motivo de que este 
fenômeno conturbaria violentamente o 
controle capitalista no Oriente Médio, ao 
mesmo tempo em que dificultaria a exploração 
das riquezas locais.
 Qualquer subordinação precisa ser 
rompida, seja diante da burguesia internacional 
ou da nacional, e a ditadura do proletariado 
precisa ser implementada em unidade com os 
demais explorados da região, numa guerra 
aberta e consequente em cada país do Oriente 
Médio contra seus respectivos governos 
burgueses.
 Defendemos incondicionalmente a 
revolução curda, mas deixamos claro que 
nenhuma vitória estratégica será conquistada 
sem a expulsão do imperialismo combinado a 
suas marionetes locais. Não ocorrerá libertação 
nacional, econômica, social ou de gênero sem a 
construção da Federação de Estados Operários 
do Oriente Médio, derrubando os inimigos à 
frente dos Estados capitalistas criados após a 
Primeira Guerra Mundial.

ameaças, tomando rumos cada vez mais 
perigosos, para os curdos e para o conjunto dos 
povos do Oriente Médio.
 Desde o início, o PYD - direção da 
revolução na Síria - nunca se propôs a enfrentar 
de modo consequente o inimigo numero 1 do 
povo sírio: Bashar Al-Assad. Desta maneira, 
nunca foi prioridade estratégica do PYD e das 
guerrilhas (YPG, YPJ) se colocarem na 
vanguarda da derrubada deste ditador 
genocida, que possui em sua conta quase meio 
milhão de mortos e milhões de feridos, 
desalojados de suas casas e refugiados. O eixo 
da luta no combate ao Estado Islâmico se 
justifica taticamente, por ser a ameaça mais 
iminente e próxima durante vários meses. Mas, 
mesmo diante do confronto armado direto 
contra o EI, a luta sempre deveria ter combatido 
Assad. A omissão parcial diante do combate a 
Assad chegou ao cúmulo de haver alguma 
tolerância diante da presença de tropas pró-
regime dentro de Rojava, numa espécie de 
coexistência pacífica com quem sempre 
massacrou os curdos e segue massacrando 
todos os trabalhadores sírios e da região. 
 Na base desta ação de capitulação política 
gravíssima, que dá margem às calúnias de que 
os curdos fazem o jogo do imperialismo ou do 
governo genocida, enquanto seria o EI o maior 
combatente de ambos, está a tão defendida tese 
do “confederalismo democrático”, nascida do 
PKK e de seu maior dirigente, Ocalan, que 
teorizou sobre o abandono da luta pela 
independência nacional curda, em troca de uma 
espécie de autonomia cultural e política dentro 
dos limites nacionais de Estados burgueses da 
região. 
 Com a exceção dos períodos em que as 
tropas de Assad atacavam posições curdas e a 
resposta se limitava à defesa do território 
conquistado, a direção das guerrilhas curdas 
conteve o ímpeto revolucionário necessário 
para libertar de vez a região e os trabalhadores. 
Sem avançar, a revolução retrocedeu. Mais 
uma vez, a História repetiu a lição de que não é 
possível o socialismo num só país (muito 
menos numa região tão pequena), e de que só a 
revolução permanente pode derrotar o 
capitalismo e a exploração, assim como as 
opressões (neste caso, opressão nacional contra 
os curdos), hierarquizando a luta contra o 
imperialismo e os governos burgueses de 
plantão.
 A política de, em ultima instância, se abster 
do enfrentamento direto e atém o final contra o 
carniceiro Assad é a expressão local da 
renúncia a defender de modo enfático a 
expulsão dos EUA da região. Por trás desta 
lógica, esteve sempre a tentativa de ser 
“deixado de lado” pela fúria assassina de Assad 
e ter algum apoio internacional de parte do 
imperialismo. Mas nada disso poderia ser 
duradouro, e foram os curdos os que foram 
usados neste tempo todo, e não o contrário. A 
partir do momento em que a revolução curda 
mais se preocupou em combater o Estado 
Islâmico, delegando este grupo como sendo o 
inimigo principal, todas as possibilidades de 
uma unificação entre os setores rebeldes para 
derrubar o domínio capitalista na região se 
relegou a uma hierarquia longínqua. Com as 
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A Polarização é classe contra classe
(Contribuição da corrente argentina Convergência Socialista – A verdade)

 O mês de março mais quente de 
conflitividade operária das últimas décadas 
marcou a irrupcão massiva do movimento 
operário dos grandes sindicatos, fazendo 
saltar pelos ares o acordo com a burocracia 
sindical e as patronais que permitiu ao 
presidente Macri impor as medidas de 
ajuste desde o início de seu mandato.
 Com múltiplas mobilizacões, greves, 
cortes de rua, bloqueios, assembleias e um 
profundo estado deliberativo nos lugares de 
trabalho e nos bairros, a greve nacional 
imposta desde baixo posicionou a classe 
operária e suas organizacões na vanguarda 
do protesto social contra o plano econômico 
do governo e das multinacionais.
 Mais de 5 milhões de trabalhadores 
com sindicato, juntos a setores populares,  
tomaram as ruas e praças do país a partir dos 
dias 6, 7 e 8 e durante todo o mês de março, 
delineando a verdadeira confrontacão de 
classe contra classe que vinha se 
desenvolvendo de maneira dissimulada e 
foi ascendendo numa escalada de 
mobilizacões múltiplas que teve seu ápice 
na concretização da Paralização Nacional 
do dia 6 de Abril.  
 A incorporação dos sindicatos da 
indústria e das grandes associações de 
serviços na luta contra o ajuste, encabeçada 
pelos funcionários públicos de todo o país, 
terminou por dar forma à crescente 
polarizacão entre o movimento operário e 
seus aliados, por um lado, e o governo dos 
capitalistas apoiado por um setor da classe 
média mais acomodada, por outro.
 A rebelião das bases contra a 
burocracia da CGT na marcha do 7 de março 
infligiu um golpe demolidor a um dos eixos 
principais que sustentavam a “Mesa de 
Diálogo e da Produção” para aplicar o ajuste 
gradual e garantir a paz social com salários 
menores, desemprego, entrega de 
conquistas dos convênios e subida de 
tarifas.
 O fracasso da política oficial para 
conter os protestos sociais em acordo com a 
CGT e as câmaras empresariais - que 
apostaram todos os partidos patronais, os 
dirigentes dos movimentos sociais e a Igreja 
- aprofundou a crise do Peronismo e demais 
setores políticos que desapareceram da cena 
nacional, como a Frente Renovadora de 
Massa - Stolbizzer e até o Papa Francisco, 
que prefiriu sair de fininho. 
 O salto da crise nas alturas provocada 
pela ação direta das massas, que 
desbordaram as direções sindicais e 
políticas, colocou o governo entre a espada 
e a parede. Em minoria e sem “plano B”, 
obrigado a defender a governabilidade, saiu 
a enfrentar a resistência ao ajuste - Macri-
Vidal, “à moda Thatcher” sem mediações, 
se colocaram na frente da tropa de 

serviço de legitimar a repressão interna com 
as forças de segurança do Estado. 
 Uma política que encontra cada vez 
mais resistência, por um fato novo como é a 
resistência de setores de massas que 
começam a enfrentar espontaneamente os 
abusos policiais contra a população, em 
especial contra os jovens, como se viu em 
resposta o ataque ao refeitório de papeleiros 
em Lanús - mobilização de mais de 7000 
pessoas - para evitar a detenção de uma 
criança em Florencio Varela e capital ou o 
repúdio do ataque ao bairro dos Tobas em 
Santa Fe e contra a repressão aos docentes.    
 Assim como o desprestígio de Cristina 
e dos dirigentes sindicais pode ser 
aproveitado por Macri, devido à ausência 
de uma verdadeira alternativa de esquerda 
que coloque preto no branco à luta de classe 
contra classe. 
 A política dos maiores partidos da 
esquerda e de todos os grupos que orbitam 
ao redor do FIT e FIS se entrelaçam  na falsa 
polarização entre variantes de partidos 
patronais, ao mesmo tempo que renegam  
lutar pela direção das lutas girando todas 
suas forças para ganhar os conflitos, 
julgando-se desta maneira a adotar a classe 
de uma alternativa de direção política e 
sindical que dispute o poder da burguesia, 
contribuem, junto a Macri, a oposição 
patronal, os burocratas das centrais 
operárias e o Papa a canalizar a bronca e as 
lutas ao terreno eleitoral.
 Porém, tudo indica que a crise 
econômica se aprofunda, em meio da 
continuidade da recessão e o desastre da 
industria, com suspensões, demissões, 
fechamento de empresas e quebra das 
economias regionais. 
 Por isto, e porque o motor que 
alimenta as lutas é a continuidade do ajuste 
e a contraofensiva para atacar as 
organizações operárias e as conquistas dos 
convênios, a campanha eleitoral estará 
cruzada pela guerra de classe contra classe, 
sem trégua, um governo debilitado pelo 
contexto internacional, a crise política ante 
a crise do PJ e a CGT, somado à crise do 
conjunto do regime e seu pilar principal que 
são as forças armadas.
 Em função desta situação, a classe 
trabalhadora tem uma tarefa fundamental: 
colocar em pé uma corrente política sindical 
classista, democrática e combativa apoiada 
nas bases, para uma luta tenaz na CGT e 
CTAs, por uma alternativa de direção da 
classe trabalhadora que, colhendo as 
melhores experiencias e tradições do 
movimento operário, promoverá a luta 
consequente contra o governo e as patronais 
por um plano operário alternativo para que a 
crise capitalista não seja paga com a miseria 
e a fome do povo trabalhador.  

funcionários gerentes das multinacionais, 
empregando todos os meios - incluindo o 
endurecimento com a polícia e a repressão - 
para impor uma derrota esmagadora à 
classe trabalhadora, tomando como “caso 
de exemplo” a greve docente, com o 
objetivo posto em reduzir o custo laboral e 
aumentar a produtividade, liquidando o que 
ficou das conquistas dos Convenios 
Colectivos de 75 e atacando as organizações 
operárias para que trabalhadores aceitem 
salários menores e condições de trabalho 
semi-escravo. 
 A base de sustento da contraofensiva 
do núcleo duro do PRO para confrontar a 
classe operária e também como eixo de 
campanha eleitoral se apoia n’“o negócio” 
da polarização com o Kirchnerismo, o que 
lhe permitiu combater uma minoria da 
classe média mais reacionária em seu apoio, 
contra os que não os deixam governar: “os 
kirchneristas, os piquetes, as greves e os 
sindicalistas”.
 A conveniência é mútua, porque da 
mesma forma que o FPV foi funcional para 
garantir a governabilidade, apoiando e 
facilitando a sanção das leis que permitiram 
ao governo avançar na aplicação do plano. 
Hoje, seu protagonismo na oposição 
política e sindical, tratando de capitalizar a 
luta dos professores para liquidar forças na 
interna do PJ, é útil a Cambiemos. 
 A presença de Baradel ao lado de Hebe 
de Bonafini e dos personagens mais 
impresentáveis do kirchnerismo como 
Anibal Fernández e Delia, o 24 de março ou 
o “vamos voltar”, lançada desde o palco na 
marcha federal diante de mais de 400 mil 
docentes, teve impacto negativo nas filas da 
associação e foi aproveitado por Vidal para 
tentar deslegitimar a reivindicação de quem 
trabalha na área da educação ante a “opinião 
pública”. 
 Do mesmo modo correndo contra os 
que até ontem foram seus sócios na 
aplicação do ajuste gradual, dispondo o 
cessar das negociações com a CGT, para 
sentar um a um aos burocratas, negociando 
e agravando em separado como o fez com o 
Convênio da Vaca Morta ou com Gerardo 
Martínez, levando-o a um ato com os 
empresários para humilhá-lo em público. 
 Mas para escarmentar os professores 
de maneira exemplificadora e ajoelhar o 
conjunto da classe trabalhadora, terão que 
empregar a repressão em grande escala, 
correndo o risco de enfrentar a resposta da 
classe média e dos setores populares que 
somaram seu apoio à paralização nacional, 
à greve docente, à paralização e marcha de 
mulheres e à extraordinária mobilização do 
24 de março em todo o país, que constituiu 
uma resposta contundente à política 
negacionista do genocídio do governo, ao 
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 Vivemos um período de extrema 
importância para toda a classe 
trabalhadora. Ao mesmo tempo em 
que uma série de ataques ameaçam a 
maioria da população com a perda de 
direitos históricos, a resistência das 
ruas mostra que a classe trabalhadora 
está de pé, e que pode derrotar ataques 
e obter conquistas. 
 O cenário de polarização social se 
agrava, refletindo a crise histórica do 
capitalismo, que não consegue sair do 
atoleiro em que o mundo entrou desde 
a crise de 2008, e que se arrasta até 
hoje; ao mesmo tempo em que existe 
um processo de ascenso das massas, 
que produziu dezenas de derrubadas de 
governo, revoluções e lutas no mundo 
todo. No Brasil,  a marca da 
polarização social é a instabilidade dos 
governos e do regime democrático-
burguês como um todo, assim como 
pelas lutas, que não cessam desde 
2012.
 Assistimos a uma situação de 
recordes de greves, de ruas tomadas 
por centenas de milhares e até milhões 
de manifestantes e de um repúdio geral 
aos governos, parlamentos e à política 
burguesa em geral. Por outro lado, por 
mais odiados que sejam parlamentares 
e governos, seus compromissos com a 
classe banqueira, grandes empresários 
e capitalistas do campo os levam a 
continuar as iniciativas de atacar a 
classe trabalhadora. São propostas 
como a do fim da formalização do 
emprego (com a liberação das 
terceirizações), a da redução dos 
direitos trabalhistas (a reforma 
trabalhista), a do desmonte da 

de luta pela base, por um sindicalismo 
combativo, e em unidade com outros 
setores da classe.
 O momento exige unidade de ação 
para lutar contra patrões, sistemas 
judiciários, governos e parlamentos. 
Mas um combate implacável contra 
burocracias de movimentos sociais e 
sindicais também é obrigatória. São as 
direções traidoras que têm impedido 
que as lutas tomem um volume capaz 
de impedir os ataques. E são elas 
mesmas parte destes ataques, como no 
caso da reforma trabalhista, aonde foi a 
CUT quem primeiro propôs que o 
negociado prevaleça sobre o legislado; 
ou como o da Reforma da Previdência, 
que a Força Sindical está redigindo 
com o governo Temer. 
 Diferentes possibilidades de 
organização podem ser adotadas, por 
fora ou por dentro de centrais como a 
CSP-Conlutas. O que é fundamental é 
que setores mais combativos, 
democráticos e classistas atuem cada 
vez mais juntos e firmes no combate 
contra toda forma de exploração, 
opressão e contenção da classe 
trabalhadora. Seja através dos 
sindicatos já conquistados pela base, 
ou daqueles em que é a oposição quem 
defende estas propostas, é pela base 
que é a saída!
 Que o encontro do Maranhão abra 
caminhos neste sentido e fortaleça 
ainda mais nossas lutas específicas e 
gerais!

 - Frente nacional de oposição 
bancária

Previdência Social, a das privatizações 
em grande escala, a da restrição ao 
direito de greve e de associação, etc. 
Porém, a reação também é recorde. 
Estudantes protagonizaram ocupações 
de escolas no país todo em 2016 e, 
desde serem a vanguarda no levante de 
junho e julho de 2013, estão cada vez 
estão mais presentes nas ruas.  
Questões de mulheres vivem um 
ascenso impressionante, assim como 
se fortalecem as lutas e a organização 
de comunidades negras, indígenas e 
LGBT+.
 O resultado deste choque entre 
uma burguesia cada vez mais em crise 
e agressiva, contra uma classe 
proletária mais radicalizada, com 
menos ilusões institucionais e menos a 
perder, está em aberto. Vai depender da 
nossa capacidade de organização e de 
generalização das lutas a possibilidade 
da vitória. É neste sentido que 
bancários e demais trabalhadores se 
reunirão em São Luís, no Maranhão, 
nos dias 21 e 22/04. 
 A partir da convocação da Frente 
Nacional de Oposição Bancária 
(FNOB), e da adesão de oposições e 
sindicatos combativos pelo Brasil 
afora, é possível a realização de um 
encontro histórico, que ajude a 
massificar ainda mais a ação direta 
necessária para resistir aos ataques, e 
que também elabore politicamente 
para construir a alternativa estratégica 
para combater o capitalismo por 
inteiro, bem como apontar a saída da 
classe trabalhadora. O 14º Encontro 
Nacional da FNOB deve ser um ponto 
de partida da multiplicação das formas 

Todos a São Luís, para organizar a luta dos trabalhadores!
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Temer precisa ser cassado!
 O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) iniciou o 
julgamento sobre a chapa Dilma-Temer para as 
eleições presidenciais de 2014. As provas são 
muitas e indiscutíveis: Dilma e Temer foram eleitos 
com o dinheiro da corrupção, e a lei não deixa 
dúvidas sobre a necessidade de cassar ambos, por 
sua campanha ter sido irregular e criminosa. Se isso 
ocorrer, Temer será deposto, e ambos ficarão 
inelegíveis por 8 anos. Algo grave, mas necessário. 
No entanto, a pergunta que não quer calar é “por que 
praticamente ninguém fala do assunto, e muito 
menos defende a cassação nas ruas?”. 

 Um julgamento histórico
 Este é o primeiro julgamento de uma chapa 
presidencial da história do Brasil, e caberá aos sete 
ministros do TSE, que julgarão a acusação de 
“abuso do poder político e econômico na campanha 
eleitoral de 2014”. Como Dilma já foi derrubada, 
por meio de impeachment, a ação levaria à cassação 
de seu vice, e tornaria Dilma e Temer inelegíveis. 
Após a sentença, no entanto, as partes ainda poderão 
recorrer da decisão, que pode se arrastar por meses.
 O relatório do processo aponta farta 
comprovação de corrupção e de que as contas da 
campanha eleitoral (Caixa 1 e Caixa 2; contas do PT 
e do PMDB; de Dilma e de Temer) – todas – tiveram 
recursos provenientes da roubalheira que tomava 
conta do 1º governo de Dilma, entre 2011 e 2015. 
Apenas no caso da Odebrecht, Dilma Rousseff (PT) 
e Michel Temer (PMDB) receberam pelo menos R$ 
112 milhões, apenas para a eleição de 2014, 
conforme o parecer do vice-procurador-Geral 
Eleitoral, Nicolao Dino, na ação que pede a 
cassação da chapa. Houve ainda outras fortunas 
ilegalmente dadas a Dilma e Temer, e que foram 
responsáveis por os eleger, de várias outras 
empresas.   
 Da Odebrecht, R$ 45 milhões chegaram por 
meio de caixa dois. O valor é a soma de R$ 20 
milhões pagos irregularmente ao marqueteiro João 
Santana com R$ 45 milhões utilizados para comprar 
o apoio de quatro partidos que compuseram a 
coligação. O objetivo era ampliar o tempo de 
televisão no horário eleitoral gratuito. Outros R$ 17 
milhões utilizados por Dilma e Temer teriam sido 
fruto de uma operação terceirizada, que recebeu do 
Ministério Público Federal o apelido de “caixa 
três”. O esquema funcionaria por meio de depósitos 
feitos pelo grupo Petrópolis a mando da empreiteira 
Odebrecht. O reembolso ao grupo fabricante de 
bebidas teria sido feito em contas no exterior. Por 
fim, os R$ 50 milhões restantes seriam resultado de 
propina paga pela Odebrecht para que o governo 
federal editasse em 2009 – ainda na gestão do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – a 
Medida Provisória 470, que ficou conhecida como 
Refis (Programa de Recuperação Fiscal) da Crise.
 São todos ladrões! Foram eleitos com dinheiro 
roubado. Está tudo comprovado. Não há dúvidas. 
Em razão desta infinidade de provas, das confissões, 
delações e testemunhos, não restou alternativa ao 
relator que não fosse pedir a condenação de Dilma e 
Temer. A votação do relator pela cassação da chapa, 
no entanto, pode dar margem a um “acordão”, como 
o feito pelo ministro Ricardo Lewandowski do STF, 
quem, ao presidir a sessão do impeachment de 
Dilma no Senado, articulou uma forma de salvar os 
direitos políticos de Dilma, mesmo depois de 
derrubada. Agora, outra proposta criminosa e 
contrária à Constituição, neste mesmo sentido, seria 
proposta no sentido de preservar os direitos de 
Dilma (outra vez) e de Temer. O que já seria 
vergonhoso, no entanto, pode ser ainda pior, com a 
interrupção da votação à medida que qualquer um 
dos ministros peça vistas ao processo e o deixe 
mofando em alguma gaveta, enquanto Temer segue 
governando sem ser julgado.

demandas do âmbito sindical vão parar na Justiça. 
Assim como, corretamente, entram com ações 
contra injustiças trabalhistas, previdenciárias e até 
mesmo contra determinadas leis, ou interpretações 
delas, além de pedirem o afastamento de diretores, 
secretários, ministros, prefeitos, governadores, etc. 
No caso destes últimos, choveram ações contra o 
pagamento do piso dos professores, por exemplo, 
que incluíam o pedido de afastamento dos cargos. 
Então, é uma piada de extremo mau gosto fingir 
desprezar a Justiça burguesa, quando se é refém dela 
o ano todo, apenas para acobertar o motivo 
verdadeiro de não pressionar pela cassação de 
Temer pelo TSE: estes grupos defendem o mandato 
do vice de Dilma!
 Os revolucionários, ao contrário, levam a sério 
as palavras de ordem e programa que defendem. 
Quando dizemos que é necessário derrubar todos os 
governos burgueses, que atacam os trabalhadores, 
lutamos de verdade para isso. Foi o que fizemos 
contra Collor. E com Itamar, FHC, Lula, Dilma e, 
agora, Temer. A luta de classes é dialética e, muitas 
vezes, a própria institucionalidade burguesa vai 
tentar apresentar saídas por dentro do regime para 
resolver suas crises, antes que seja a maioria da 
população a fazê-lo. Isso não significa que não 
sejam obrigados a ter que entregar os anéis, ainda 
que seja para não perder os dedos. E o papel da 
esquerda não é defender furiosamente que os anéis 
permaneçam em suas mãos, mas o de exigir que 
todas as medidas parciais se convertam em luta por 
bandeiras ainda mais abrangentes.
 A burguesia defendeu Collor enquanto o 
tentávamos derrubar. Quando ela resolveu entregar 
sua cabeça em troca de esvaziar as ruas, não 
começamos a defendê-lo. Ao contrário, 
intensificamos ainda mais que ele caísse (mesmo 
que, formal e aparentemente, fosse pelas mãos do 
Congresso), mas também lutamos para que Itamar 
não assumisse e que fosse derrubado também. 
Exatamente a mesma coisa com Dilma e Temer. Os 
setores reformistas e oportunistas em geral, mesmo 
os que mantêm o discurso da revolução nos dias de 
festa, alegavam que Dilma não poderia cair porque 
assumiria Temer. Algusneram contra derrubar FHC, 
pois poderia assumir Marco Maciel, do então PFL. 
Nada surpreendente, portanto, que uns façam de 
conta ser contra derrubar Temer para não assumir 
Rodrigo Maia, mesmo que ele fosse ter que fazer 
novas eleições e que tenha sido eleito pelo próprio 
PT e PCdoB!
 Nós queremos a derrubada de Temer nas ruas. 
Que caiam Temer, todos os senadores e deputados, e 
também a cúpula do Judiciário. Que as massas 
organizadas derrubem todos eles e que, pelo Fora 
Todos, se dê início à tomada do poder pelos 
trabalhadores e explorados. Defendemos a escala 
móvel de salário e horas de trabalho, a expropriação 
da burguesia e a coletivização das terras; mas 
sabemos lutar por reposição salarial, pagamento das 
horas-extras,  reestatização de empresas 
privatizadas e reforma agrária. Isso é o b-a-bá do 
marxismo e do programa de transição. 
 Neste sentido, a queda de Dilma, mesmo 
limitada, interrompeu os principais ataques da 
burguesia por mais de um ano. Derrubar Temer, 
culpado dos mesmos crimes que Dilma, é o caminho 
para reverter a liberação das terceirizações e os 
ataques à Previdência e aos direitos trabalhistas. 
Outra vez, a pseudo-esquerda se perfila ao lado dos 
inimigos de classe, escolhendo seus corruptos e 
burgueses favoritos e “progressivos”.
 É preciso lutar contra todos eles. Mobilizar nas 
ruas pelo Fora Todos, denunciar a política de apostar 
nas próximas eleições, e exigir a imediata cassação 
de Temer, assim como a perda de direitos políticos, a 
expropriação de bens e a prisão, dele e de Dilma, 
além de todos seus cúmplices.

 Caso o presidente Temer seja cassado, ele ainda 
pode recorrer ao próprio TSE e também ao STF, e a 
tendência é que nem o TSE nem o STF devem 
determinar a saída imediata de Temer do cargo até 
que todos os recursos tenham sido julgados. No caso 
da decisão final, contudo, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), assumiria a Presidência 
da República e convocaria novas eleições, em 
princípio, indiretas. Sem dúvida um caminho 
institucional, limitado e controlado, que não é a 
alternativa que defendemos, de derrubar Temer nas 
ruas, pela ação direta e colocando os organismos dos 
trabalhadores no poder. Mas como não se mobilizar 
para que um presidente corrupto seja afastado? 
Como não deixar claro e defender que haja punição, 
com cassação do cargo, perda de direitos políticos, 
confisco de bens e prisão para Temer, corrupto e 
inimigo dos trabalhadores?
 Diante da necessidade de derrubar Temer, que 
vem atacando sistematicamente os trabalhadores, 
mantendo o legado de ataques de Dilma ao longo de 
seus 5 anos e meio à frente da presidência, o 
movimento de massas precisa sair da passividade 
diante deste julgamento e exigir a condenação de 
ambos! Temer é culpado, sem dúvida alguma. 
Roubou e foi eleito por meio do roubo, junto com 
Dilma! Não pode haver nenhuma hesitação ou 
contradição em exigirmos urgentemente a saída de 
Temer! O que chama a atenção, porém, é que 
nenhum setor dos que supostamente são pelo “Fora 
Temer” fala um “ai” sobre o assunto!

 A falsa esquerda defende o “golpista”
 Partidos como o PT e PCdoB, além de todos os 
que sustentaram o governo Dilma, que nunca parou 
de atacar os trabalhadores, e que deu origem e 
propôs inicialmente todas as reformas que agora são 
levadas adiante por Temer, chamam ao próprio vice 
que escolheram para si mesmos de golpista. E de 
“golpe” a um processo definido pelo Congresso – 
onde sempre tiveram ampla maioria – e chancelado 
pelo STF – onde 8 dos 11 ministros foram indicados 
pelo PT. Além de ser uma tese esdrúxula, para quem 
defendeu a posse de Itamar e, por muito menos, 
votou pelo impeachment de Collor, o combate aos 
“golpistas” não passa de uma farsa ridícula para 
enganar militantes alienados.
 Nem bem Temer assumiu a presidência, o PT e o 
PCdoB já elegiam Rodrigo Maia, do DEM, para a 
presidência da Câmara dos Deputados. Indicados 
por Dilma se mantiveram à frente de estatais e 
cargos de confiança de Temer, e até as estrelas do 
novo governo (Romero Jucá, Eliseu Padilha, 
Henrique Meirelles e, até há pouco, Renan 
Calheiros); todos foram líderes nos governos do PT. 
Mas nada disso chega perto da confissão explícita 
de que não querem a queda de Temer do que a 
postura destes partidos e de seus satélites (UNE, 
CUT, MST, etc.) em relação à possível cassação de 
Temer. Eles são contra!
 A tese do PT é a de que Dilma e Temer são 
inocentes. Estes partidos defendem ambos como o 
que realmente são: uma coisa só. E dizem que 
ambos não sabiam que todo o dinheiro de sua 
campanha era da corrupção. Esta “esquerda”, que 
não passa da nova direita, é advogada de Temer e 
sustenta o novo governo com todas suas forças.
 Enquanto isso, partidos como o PSOL e 
movimentos como o MTST fazem a mesma coisa, 
apenas de forma mais envergonhada. Os que dizem 
querer a queda de temer, na verdade, trabalham para 
defender o mandato de Temer, preparando a 
candidatura de Lula em 2018. Uma das alegações 
mais patéticas dos que não movem uma palha para 
que temer seja cassado é que “confiam na Justiça”.
 Seria cômico se não fosse trágico. Estes 
partidos, e os sindicatos e entidades em que atuam, 
judicializam absolutamente tudo. Até polêmicas e 
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 O que viemos denunciando há muitos 
anos, agora está confirmado. Todos os 
part idos com representação no 
Congresso receberam dinheiro da 
corrupção e se venderam para conseguir 
votos. Do DEM ao PSOL, passando por 
PT, PCdoB, PMDB, PSDB, PSB, etc., 
todos eles estavam na lista de propinas do 
grupo Odebrecht. São bilhões de reais 
roubados, na forma de contratos 
criminosos e superfaturados, ganhos por 
empresas como a Odebrecht, OAS, 
Delta, UTC, Andrade Gutierrez, Mendes 
Junior, etc; sempre às custas da maioria 
da população (cujo orçamento público 
era roubado). O dinheiro superfaturado 
ia parar nas mãos das grandes empresas 
e, depois, voltavam a presidentes, juízes, 
governadores, secretários, 
prefeitos, ministros, deputados e 
senadores. Todo o sistema é 
corrupto e não há como reformá-
lo. É preciso destruir todo o 
sistema capitalista e colocar 
abaixo todas as instituições 
burguesas.
 A lista ao lado menciona 
apenas os políticos que serão 
investigados pelo STF, por 
terem foro privilegiado, ou 
terem sido citados juntos de 
alguém com foro privilegiado. 
No total, no entanto, são muito 
mais os políticos ladrões citados 
pelos próprios corruptos.

 Se gritar pega ladrão, não 
fica um, meu irmão!
 Depois de dezenas de outras 
confissões e delações de pessoas 
envolvidas em corrupção, além 
de toneladas de provas, não há 
mais nenhuma dúvida ou 
desculpa possível. Está provado 
e comprovado: o PT é uma 
quadrilha, assim como são 
quadrilhas o PSDB, o PCdoB, o 
PMDB e todos os grandes 
partidos burgueses. Pode haver 
militantes honestos – e muito, 
mas muito iludidos e alienados 
da realidade – no PT, PCdoB e 
outros partidos que já foram de 
esquerda, décadas atrás, antes de 
se converterem em partidos de 
direita e burgueses, como são 
hoje. Mas as organizações aos 
q u a i s  s ã o  f i l i a d o s  s ã o  
quadrilhas! Grupos criminosos, 
m a f i o s o s ,  e m p r e s a r i a i s ;  
profundamente capitalistas e 

Dino (PCdoB-MA), Geraldo Alckmin 
(PSDB-SP), Marcelo Miranda (PMDB-
TO), Marconi Perillo (PSDB-GO), Luiz 
Fernando Pezão (PMDB-RJ), Paulo 
Hartung (PMDB-ES) e Raimundo 
Colombo (PSD-SC).
 Todos ganharam milhões para fraudar 
licitações e contratos, desviando 
dinheiro de obras e abastecendo as 
campanhas eleitorais (assim vencendo-
as ilegalmente), além de servir para 
enriquecer os políticos corruptos e as 
suas famílias. Em todos os governos, fica 
claro que a corrupção acontecia em todos 
os níveis e o tempo todo. Não eram 
episódios isolados ou de algum 
indivíduo ou grupo minoritário; e sim 
ações de todo o governo, incluindo as 

corruptos!
 A delação de executivos e ex-
dirigentes da Odebrecht, a maior 
empresa de construção do Brasil, revelou 
a compra de ao menos 8 dos atuais 
ministros de Temer (1/3 do total), de 12 
governadores, 24 senadores, dezenas de 
deputados, ex-presidentes que incluem 
Sarney, FHC, Lula e Dilma, e também, é 
claro, do atual presidente, Michel Temer.
 Entre os governadores, são 3 os que 
serão alvo de inquérito no STF (Tião 
Viana, do PT-AC;  Robinson Faria, do 
PSD-RN; e Renan Filho, do PMDB-AL), 
mas outros 9 governadores também 
foram denunciados e serão processados 
no STJ: Beto Richa (PSDB-PR), 
Fernando Pimentel (PT-MG), Flávio 

Eles são todos ladrões! Eles são todos iguais! Fora todos!
medidas tomadas (como privatizações, 
reformas e retirada de direitos). Todos 
eram e são corruptos. O sistema todo é 
podre e não tem como ser mudado. 
Nunca ficou tão nítido que eles são todos 
iguais!

 Lula foi o chefe da quadrilha nos 
últimos 13 anos! Prisão para Sarney, 
Collor, FHC, Lula e Dilma!
 O presidente da Odebrecht, Marcelo 
Odebrecht, confirmou que políticos 
ligados ao PT tinham à disposição da 
empresa uma espécie de conta de crédito 
na qual solicitavam recursos para bancar 
campanhas eleitorais. Ele cita o repasse 
de R$ 35 milhões e, depois, de R$ 40 
milhões – acrescentando que era comum 
o pagamento a políticos em caixa dois na 
empreiteira. Marcelo relatou que o ex-
ministro de Lula e Dilma, Antonio 
Palocci, o “italiano”, era responsável 
pelas indicações de pagamentos que 
deveriam ser feitos a campanhas 
políticas. “Botamos R$ 35 milhões no 
saldo 'amigo', que é Lula. Então [...]  para 
o uso que fosse orientação de Lula", diz o 
depoimento.
 Ao todo, há 6 casos diferentes em que 
Lula é denunciado por crimes. Em um 
dos mais vergonhosos, a Odebrecht 
provou que pagava mesada (!) a José da 
Silva, mais conhecido como Frei Chico, 
o irmão de Lula. Mas se Frei Chico é o 
nome mais conhecido do público 
(inclusive presente no filme sobre Lula – 
pago por dinheiro público), descobrimos 
que, para a Odebrecht, que pagava suas 
contas, Frei Chico era o “metralha”. O 
metralha recebeu, nos 13 últimos anos, 
uma “mesada”, paga trimestralmente. 
No início, eram R$ 9 mil por trimestre 
(R$ 3 mil/mês) e, depois, subiu para R$ 
15 mil por trimestre (R$ 5 mil/mês).
 A família Lula não ficou só nisso. O 
filho de Lula (Luís Cláudio Lula da 
Silva) conseguiu grandes somas de 
recursos da Odebrecht e outras empresas 
beneficiadas pelo seu pai ladrão, para 
o rg a n i z a r  o  c h a m a d o  p r o j e t o  
“Touchdown”, de promoção de uma liga 
de futebol americano no Brasil. Lula, 
pessoalmente, além de receber dinheiro 
vivo (nunca menos de R$ 1milhão em 
cada retirada de Palocci em seu nome), 
teve custeada a aquisição de imóveis (o 
famoso duplex no Guarujá e um terreno 
para o Instituto Lula), além de reformas 
no sítio em Atibaia e milhões sob a forma 
de “palestras” falsas, que serviam de 

Júnior, presidente da Odebrecht 
Infraestrutura, e conhecido no mundo 
empresarial como "BJ'', apreendidas na 
23ª fase da operação Lava Jato, batizada 
de "Acarajé", realizada em fevereiro de 
2016, já mostrava que o senador 
Randolfe Rodrigues, cuja identificação 
na lista de ladrões era “Randolfo/Psol”, e 
o codinome (apelido) era "Mumia", 
recebeu R$ 450 mil. O múmia, na época 
maior líder nacional do PSOL e 
escolhido por votação interna como 
quem deveria ter sido o candidato a 
presidente da república pelo partido em 
2014, recebeu, na tabela "Volume 
ocasional Inverno/Primavera", três 
valores de 150 mil, totalizando 450 mil.
 Agora, aparece o nome de outro 
grande líder do PSOL, à época da farra da 
corrupção: o prefeito de Macapá, Clécio 
Luís. Hoje na Rede, Clécio está entre os 
seis prefeitos de capitais que foram 
denunciados como beneficiados pelos 
esquemas de corrupção. O único prefeito 
de capital eleito pelo PSOL era mais um 
corrupto comprado pela Odebrecht. O 
ex-diretor da construtora, Alexandre 
José Lopes Barradas, disse que a 
campanha do político amapaense 
recebeu R$ 450 mil de forma ilícita em 
2012, quando concorreu pelo PSOL.
 Somados, Randolfe e Clécio 
rebeceram quase 1 milhão de reais pelo 
PSOL, apenas da Odebrecht. Um fato 
lamentável em relação a um partido que 
tem uma base social diferente dos demais 
partidos no congresso, todos burgueses. 
Infelizmente, o PSOL fez parte do 
lamaçal da corrupção, tendo suas 
campanhas pagas pela burguesia e com 
dinheiro roubado da classe trabalhadora.

Ÿ Fora todos! Fora Temer, o 
congresso inteiro e as cúpulas do 
judiciário!

Ÿ Prisão de todos os corruptos, com 
expropriação dos bens e cassação 
de direitos políticos!

Ÿ As eleições não mudam nada. Eles 
são todos iguais.

Ÿ Greve geral contra os governos, a 
corrupção e o capitalismo!

Ÿ Por um governo de trabalhadores, 
a partir de comitês populares!

fachada para obter o repasse do dinheiro 
roubado. Além de roubar para si e para a 
família inteira, Lula ainda pediu dinheiro 
à revista Carta Capital (3 milhões), uma 
espécie de Veja da “esquerda”, pela falta 
de credibilidade; e mais de R$ 1 bilhão, 
entre diferentes fontes financiadoras, 
para o Itaquerão, estádio construído pela 
Odebrechet para o Corinthians, time de 
Lula, o chamado “Brahma” ou “amigo”, 
que era o chefe de todo o crime 
organizado desde antes do petrolão.
 Dilma Rousseff, sucessora de Lula, 
manteve todo o esquema de corrupção e, 
ela mesma, foi eleita com o dinheiro da 
corrupção, tanto em 2010 como – mais 
ainda – em 2014. Marcelo Odebrecht 
deixou claro que não perdia a 
oportunidade mostrar a planilha de 
propina a Dilma, com quem discutia 
detalhes,  em todas as obras e 
inaugurações em que se encontravam. 
Afora, as reuniões por muitas horas 
realizadas no Palácio da Alvorada, 
des f ru t ando  da  in t imidade  da  
presidência. Em 2015, revelou em texto 
que Dilma foi avisada detalhadamente 
sobre a quantidade de dinheiro que tinha 
sido repassada para campanha de 2014. 
Dilma, como Lula, sabia de tudo. E 
comandava a corrupção.
 No entanto, mesmo que o roubo do 
PT tenha adquirido proporções 
inimagináveis, ele não iniciou com Lula. 
Nas mesmas delações, o pai de Marcelo, 
Emilio Odebrecht, confessou que 
sustentava a campanha e determinava 
ações dos governos desde a época de José 
Sarney. Depois de Sarney, um corrupto 
antigo e oligarca, foi a vez de Fernando 
Collor, que roubou como presidente e 
agora, novamente, como senador, sendo 
chamado de “roxinho”. Na sequência, 
veio Fernando Henrique Cardoso. FHC 
teve, também, as campanhas a presidente 
em 1994 e 1998 pagas pela Odebrecht, 
em troca de benefícios concedidos a ela. 
FHC chefiou os esquemas de corrupção 
que envolveram grandes privatizações, 
compra de votos e fraudes em licitações 
por 8 anos. Foi um grande professor para 
Lula...o investimento.

 O PSOL também esteve no mar de 
lama!
 E não escapou ninguém! O PSOL 
também ganhou fortunas dos chefes dos 
esquemas de corrupção. Num primeiro 
momento, as planilhas da Odebrecht, que 
estavam com Benedicto Barbosa Silva 
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