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As eleições não mudam nada!
Fora Todos e voto nulo nas eleições! #naovaitervoto
Em 2013, as manifestações puseram na rua mais de 2
milhões de pessoas protestando contra o governo Dilma, o
aumento da inflação, o caos nos hospitais e na educação, além da
corrupção desenfreada, praticada do DEM ao PSOL, passando
por PT, PMDB, PSDB e PCdoB. Todos os partidos envolvidos em
escândalos de corrupção ou presentes na folha de pagamento do
bixeiro Carlinhos Cachoeira.
Não por acaso, a massa repetia o grito de “sem partido!” nas
manifestações, escorraçando todos os partidos ladrões,
burgueses ou capachos dos burgueses, merecidamente na
imensa maioria das vezes. Neste afã progressivo de “enxotar os
políticos” que só governam contra a maioria da população,
exageradamente incluíram-se também PSTU e PSOL, partidos
identificados como de esquerda, embora não se possa negar que
eles também colaborem com a manutenção do capitalismo e
possam ser confundidos, por setores menos politizados, como
mais do mesmo.
Esse repúdio à política atual nada mais é que uma enorme
experiência negativa realizada com a democracia burguesa, que
já é vista por cada vez mais amplos setores como sendo uma
grande farsa, em que, ganhe quem ganhar, a vida não vai mudar.
Isso é um salto positivo no modo de pensar das massas, que já
não se deixam paralisar pela “ilusão de eleger seus
representantes”.
Essa evolução da consciência dos trabalhadores já se
manifestara de modo parcial e contraditório através dos 35
milhões de “não-votos” (abstenções, voto nulo e voto branco) nas
eleições de 2012, superando a soma de votos no PT (17 milhões)
e PSDB (15 milhões). À sua própria maneira, de forma limitada, a
massa nas ruas em 2013 dizia “Fora Todos”! E é “Fora Todos” que
precisa seguir dizendo em 2014!
Não haverá nenhuma candidatura classista (ou seja,
representativa da classe trabalhadora, sem burgueses e com um
programa da classe trabalhadora) nestas eleições. Dilma
representa a continuidade do neoliberalismo petista, que vendeu
bancos, portos, aeroportos, ferrovias e rodovias; endividou 2/3
das pessoas até o pescoço; permitiu a volta da inflação; roubou
bilhões e bilhões; atacou aposentados, assalariados em geral,
mulheres, homossexuais, negros e indígenas. Aécio é a volta do
PSDB, cujo programa nunca saiu do governo, pois foi mantido e
aprofundado pelo PT, mas com menos preocupação em esconder
que governa para banqueiros e o capital internacional. Eduardo
Campos (PSB/Rede) sempre apoiou o PT. Agora, alia-se
indiretamente a Aécio, sendo o candidato de oligarquias
coronelistas, como as do PP de Maluf e Ana Amélia Lemos no RS!
Nas eleições estaduais, aliados nacionais se enfrentam,
adversários se aliam e a baixaria é maior ainda. São todos iguais!
São todos iguais em âmbito nacional e estadual, para o
executivo e para o legislativo; Aos mesmos de sempre se somarão
figuras como o Pastor Everaldo, do semifascista PSC, para dar
voz às bandeiras fundamentalistas cristãs, obscurantistas,
homofóbicas e racistas do setor mais reacionário da burguesia, e
o candidato Jorge Eduardo do PV, partido burguês que apoiou a
reeleição de FHC, as privatizações e todos os governos que os
burgueses desmatadores sustentaram no país.
Pela “esquerda”, o principal candidato será o senador Randolfe
Rodrigues, do PSOL do Amapá. Randolfe foi eleito com a ajuda
dos coronéis do PTB de seu estado, bem como apoiou o atual
governador do PTB! Nas eleições municipais de 2012 em
Macapá, seu candidato, Clécio, do PSOL, foi eleito com o apoio
até mesmo de gente do DEM! Randolfe é hostilizado dentro do
próprio PSOL, por ser um fisiológico, pró-burguês e reacionário,
da “esquerda liberal” que, na melhor das hipóteses, seria
semelhante aos governos burgueses de direita que se dizem de
esquerda da social-democracia europeia.

Sendo absolutamente impossível apoiar o PSOL em
algum lugar, por ser mais um partido da ordem, contra o
aprofundamento das manifestações, e pela restauração de um
capitalismo que “dê certo” no Brasil, aliado de uma burguesia
nacional falida, também se torna impossível apoiar o PCB ou
PSTU, partidos que não apenas estarão juntos do PSOL na
maioria das cidades, como reproduzem o discurso reacionário e
do PSOL de “se eu for eleito...”, rebaixando seus programas e
apelando a um discurso oportunista e eleitoreiro, para ver se
amealham algum cargo de deputados, na aba do PSOL.
Depois de vender seus princípios para eleger um vereador
em Belém junto do PCdoB, o PSTU, mesmo com candidato
próprio à presidência, se consolidou no campo reformista, como
braço esquerdo das Frentes Populares dirigidas pelo PSOL.
Por todas estas questões, não há em quem os
trabalhadores possam votar para defender seus interesses
imediatos reivindicados nas ruas desde o ano passado - e muito
menos seus interesses históricos como trabalhadores - pelo
simples fato de que estas demandas só podem ser atendidas
com a derrota de Dilma e de todos os partidos eleitoreiros, a
expropriação da burguesia e uma revolução dos trabalhadores.
Algo a anos–luz do que qualquer candidato possa defender
nestas eleições. Todos eles, ao contrário, defenderão diferentes
– ou as mesmas – saídas por dentro do capitalismo, o que é não
apenas uma ilusão como um golpe contra os explorados e sua
revolta.
Seria importante que houvesse uma legenda eleitoral que
pudesse defender a revolução socialista durante a campanha
eleitoral. Assim como a estatização do transporte, da educação e
da saúde, sendo tudo 100% estatal, público, gratuito, de
qualidade, controlado e gerido pelos trabalhadores. Que
houvesse um partido com candidatos, não para pedir votos em si
mesmos, mas para chamar à Greve Geral e às lutas, para ocupar
terras, terrenos e prédios desocupados nas cidades, para
marchar contra palácios, sedes de governo e grandes empresas,
como bancos e indústrias, assumindo o Brasil nas mãos da
maioria trabalhadora. Mas não existe uma legenda assim que
tenha direito a concorrer nas eleições.
Por isso, defendemos o voto nulo nestas eleições! Ou em
branco, ou se absterem! O que importa é não votar em nenhum
dos candidatos! É preciso uma resposta eleitoral contundente
contra tudo e contra todos os que sustentam o capitalismo,
dizendo “Fora Todos! Voto Nulo geral!” e que “#naovaitervoto”
em ninguém que expressa o programa inimigo dos trabalhadores
e da juventude!
Esta ação de repúdio aos mesmos de sempre, porém, só
pode levar a algum lugar se for colocada a serviço da ação direta
e da mobilização de rua, como greves, ocupações e protestos,
no sentido de realizar a Greve Geral no Brasil e construir a
revolução socialista. O Voto Nulo, sozinho, não resolve nenhum
destes problemas, mas deixa claro os inimigos a combater e que
outro caminho deve existir.
O caminho que apresentamos junto disso é bem claro:
todo poder aos trabalhadores, à juventude e a seus organismos
de base, como comandos de greve, oposições livres, entidades
classistas e blocos de luta, surgidos no calor das manifestações
de 2013 e que se multiplicam em 2014. Hoje ainda não existe um
poder duplo, em que os trabalhadores disputem em pé de
igualdade com a burguesia, suas instituições e o Estado. Isso
precisa ser construído e desenvolvido, sem artificialismos, mas
com toda a energia depositada. Precisamos encorajar e
fortalecer, numérica, política e programaticamente os
organismos dos trabalhadores, a serviço da revolução!
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EDITORIAL

edição nº60

!

60 edições do Correio dos Trabalhadores!
Esta edição do Correios dos Trabalhadores tem uma
simbologia especial. Marca o 1 ano de existência do Movimento
Revolucionário Socialista; o início da tão falada Copa do Mundo do
Brasil; e, ao mesmo tempo, os 60 números do próprio jornal, o “CT”!
Nascido do que provisoriamente era chamado de “Construção
do Movimento Revolucionário”, organização marxista, leninista e
trotskista, mas de caráter aberto, transicional até a votação de um
programa, o Correio dos Trabalhadores passou em poucos meses a
ser o órgão oficial de propaganda do Movimento Revolucionário.
Alguns anos se passaram e este partido revolucionário se encontrou
com ARS, PRS e CERLUS (ver página 8) e constituíram a Frente
Única Revolucionária (FUR), ficando o CT como instrumento político
público da maior importância, ao unificar as 4 organizações sob uma

RAPIDINHAS

mesma publicação.
Como órgão da FUR, o CT foi parte decisiva da unificação
prática da experiência militante de cada revolucionário que veio a
desembocar na fundação do MRS, um ano atrás. Desde então, o
Correio dos Trabalhadores cobre greves, protestos e revoluções;
promove debates políticos; impulsiona campanhas; e arma
diariamente os revolucionários, militantes ou não, no enfrentamento à
ideologia burguesa e às concepções reformistas, centristas e
idealistas em geral no campo da classe trabalhadora.
As centenas de exemplares vendidos a cada edição
confirmam a inserção do jornal em importantes categorias, em
crescente número de cidades. E este sucesso prova que outras
marcas importantes virão pela frente... Mas o fato mais importante a
comemorar é outro: que o tempo passa, e a coerência e firmeza
política e programática seguem. Este é nosso compromisso e nosso
princípio!

!

www.mrsocialista.org
Endereço para contato:

Entre em contato pelos telefones:
Rio Grande do Sul
Porto Alegre-RS: (51) 82566835
Rio de Janeiro - RJ: (21) 97664-4932
São Paulo - SP: (11) 97034-3095
Itaúna - MG: (37) 9162-0032
Brasília - DF : (61) 8152-7618
Natal - RN: (84) 9965-8949

Belém - PA: (91) 8146-7994
Pará (Interior): (91) 8088-6424
Santarém - PA: (93) 8405-0002
Cametá PA: (91) 9308-5928
São Domingos do Capim - PA:
(91) 8339-0906
Macapá - AP: (96) 8104-0922

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, Ed. Tocandiras sala 41
Bairro Centro

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av. Rio Branco, n°829, Ed. Padre Cícero, sala 108
Bairro Centro

Email: mrevolucionariosocialista@gmail.com
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Copa do Mundo serviu para o governo e empresas saquearem o Brasil!
Desde que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo
de Futebol da Fifa e com a proximidade do megaevento, não se
passou uma semana sem que se roubasse dinheiro no Brasil e
promessas fossem descumpridas, numa sequencia impressionante
de desorganização, irresponsabilidade, corrupção, incompetência e
desperdício de dinheiro público.
A realização do torneio exigiria investimento pesado em várias
áreas, como transporte e infraestrutura. Da parte dos estádios das 12
cidades-sede (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Recife e
Salvador), o governo Lula, na época, prometia que não haveria

Despejos + repressão + caos urbano +
obras inacabadas = R$ 33 bilhões!

nenhum centavo de dinheiro público. Hoje, tal afirmação, é lembrada
como uma imensa piada de péssimo gosto.
As obras foram parte de um projeto que obedeceu a normas da
Federação Internacional de Futebol (Fifa) e ganharam isenções
fiscais e um novo regime de contratação que dispensou licitações e
qualquer controle sério sobre os custos das obras, chamado de
Regime de Contratação Diferenciado (RDC). O resultado foi um só:
roubalheira colossal e uma farra com o dinheiro público que nunca
mais conseguirá ser esquecida, num dos maiores assaltos da
História! Até mesmo a filha do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira,
Joana Havelange, confessou, talvez querendo consolar o povo: “tudo
o que era para ser roubado já foi!”.

ficou-se sabendo que ainda teriam que ser construídas as tais
Levantamentos mostram que há 30 mil obras inacabadas no
“estruturas
temporárias”, das quais nada ou quase nada vai
Brasil! Para cada obra pela metade ou que vira ruína sem nunca ser
permanecer depois das poucas semanas dos jogos. Mas, mesmo
concluída, normalmente há um escândalo de corrupção! A
durando
pouquíssimo, elas não vão sair barato! Mesmo nos
degradação do meio ambiente, o superfaturamento e mais de 100
estádios
privados,
será o orçamento público quem vai pagar a
mil pessoas despejadas ou cujas moradias foram prejudicadas pela
conta, que supera R$ 50 milhões apenas nos entornos dos estádios
Copa são o verdadeiro “legado da Copa”. Apenas no Rio, a
do
Corinthians e do Internacional, em SP e Porto Alegre!
prefeitura reconhece que 20,3 mil moradores tiveram que deixar
Em contrapartida, os brasileiros tiveram que conviver – e este
suas casas por causa da Copa!
drama
ainda está longe de acabar – com transtornos no trânsito,
Os investimentos públicos não geraram retorno às
gastos de recursos públicos desnecessários e ataques graves,
populações das cidades-sede, muito menos nos setores de
promovidos
por Dilma e pela FIFA, como, por exemplo, uma lei de
mobilidade urbana e, também, em infraestrutura social, para que se
exceção
comparável
às leis de governos sob ditadura, que proíbem
pudesse atender turistas e moradores em hospitais decentes, por
manifestações, greves, e cessam parcialmente a liberdade de
exemplo. Ao contrário, diversas obras de infraestrutura foram
expressão,
de comércio e de ir e vir.
interrompidas e outras simplesmente não saíram do papel.
Sabendo que o que era para ser uma festa está se voltando
No total, já foram gastos mais de R$ 33 bilhões! E a conta não
contra
seu governo e sua popularidade, a presidente Dilma
vai parar por aí! O Brasil já gastou mais do que a soma de tudo que
Rousseff perdeu qualquer compostura que pudesse já ter tido, e
foi gasto nas Copas da Alemanha em 2006 e na África do Sul em
“inaugurou”
a nova área de embarque internacional do terminal 2 do
2010! Com quase nada tendo ficado pronto! A promessa de não
Aeroporto
Internacional
do Galeão, no Rio, cujas obras começaram
gastar dinheiro público com estádios privados virou fumaça e
em 2008, com as obras inacabadas! A reforma dos terminais 1 e 2 do
bilhões foram torrados e colocados no bolso das empreiteiras, seja
Galeão
custou 354,75 milhões de reais, segundo a Infraero, mas
de estádios públicos, seja de privados.
não está pronta e nem ficará para a Copa do Mundo. Como o
O estádio Mané Garrincha, de Brasília, uma cidade
Galeão,
outras obras estão tendo fitas cortadas, mas não saíram do
praticamente sem time de futebol, deve levar até cerca de mil anos
papel!
para recuperar aos cofres do DF o valor investido na obra! A arena
A Copa vai acabar e deixará para trás o caos na saúde, o
teve um resultado operacional de R$ 1,371 milhão no primeiro ano
sucateamento
da educação e da segurança pública, a falta de
de funcionamento, sendo que foi um ano espetacular em termos de
saneamento e de habitação, e o terror do transporte públicos! Assim
utilização, com 30 eventos entre jogos e shows, incluindo uma
como
por ocasião da realização dos Jogos Pan-Americanos no Rio
apresentação da cantora norte-americana Beyoncé e a partida de
de Janeiro, onde ocorreu superfaturamento ao ponto de as obras
maior renda na história do Campeonato Brasileiro. Mas o custo total
terem
custado 10 vezes mais do que o previsto, a Copa já se
da obra é até agora calculado em R$ 1,6 bilhão pelo TC-DF (Tribunal
mostrou um péssimo negócio e um desastre para os trabalhadores!
de Contas do Distrito Federal) e deve chegar a R$ 1,9 bilhão quando
Em cada uma das
todas as obras de
c
idades sede
sustentabilidade e
haverão protestos,
no entorno do local
o
n d e v a m o s
e s t i v e r e m
demonstrar que não
concluídas. Assim,
concordamos
com
m e s m o q u e
essa verdadeira farra
mantenha a
com
dinheiro público.
arrecadação
Nós
do MRS vamos
recorde de 2013, o
estar presentes nas
estádio vai levar
m
anifestações e
mais de irá levar
convidamos a todos
exatos 1.385 anos
os
lutadores que se
para recuperar o
juntem a nós e
que custou!
lutemos
contra esses
E há os
ataques.
Procure
“elefantes brancos”
nossa militância,
de Manaus e
entre
em contato.
Cuiabá. E o
Milite conosco.!
superfaturamento
de todos os
estádios! Mas não é
só: na reta final,
Protestos tomaram as ruas para lutar contra os ataques da copa.
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PT e Dilma destroem a Petrobrás, com tanto roubo e privatizações!
Depois do PSDB tentar mudar o nome da Petrobrás para
Petrobrax, além de acabar com seu monopólio público na extração
e produção ligada ao petróleo, parecia ser impossível uma gestão
mais desastrosa. Mas os 12 anos de governos petistas
conseguiram esta proeza: a Petrobrás, hoje, tem metade do valor
de alguns anos atrás, e está corroída pela corrupção por todos os
lados.
No episódio mais recente, a compra de uma refinaria falida

em Pasadena, nos Estados Unidos, por mais de 20 vezes o valor
que tinha, mostrou a ponta do iceberg de uma empresa cujos
interesses privados dilapidam seu patrimônio e recursos. Junto
com a Petrobrás, são os recursos naturais do país e a riqueza dos
trabalhadores que estão desaparecendo. Para lembrar: a compra
da refinaria de Pasadena foi feita pelo governo Lula, sob as ordens
e assinatura da então ministra Dilma Roussef!

Doleiros mafiosos, dirigentes petistas e muito... muito roubo!!!
O então diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo
Roberto Costa, deve sua participação na Petrobrás a um
conjunto de partidos burgueses, como PP, PMDB e PT; todos
tendo em comum a sustentação do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, amigo e avalista político de Paulo Roberto
Costa.
Pois a operação Lava Jato, da Polícia federal, revelou
seu papel criminoso à frente da estatal, o colocando junto dos
mensaleiros; dos quadrilheiros acusados das mortes de Celso
Daniel e de Toninho do PT; do ex-vice-presidente da Câmara,
deputado André Vargas; de tantos e tantos ex-ministros; e da
amante de Lula, Rosemari; como mais um acusado de
bandidagem ligado a Lula e ao PT!
Paulo Roberto foi preso, acusado de comandar, ao lado
do doleiro Alberto Youssef (que patrocinava André Vargas e
mais metade do Congresso! Tal como Carlinhos Cachoeira!),
um esquema de corrupção na Petrobras. Não era apenas
mais um esquema de corrupção na Petrobras, mas o maior
esquema já visto na empresa, com mais clientes, mais
dinheiro e mais ramificações, políticas e empresariais, do que
qualquer outro.
A Lava Jato recolheu provas que demonstram essa
dimensão, com apreensões feitas pela Polícia Federal em
escritórios de Youssef e, especialmente, na casa de Arianna
Bachmann, uma das filhas de Paulo Roberto. No caso dela, as
provas estavam num notebook escondido no porta-malas do
carro. Arianna era a principal funcionária de Paulo Roberto.

Registrava em detalhes os negócios da família. Num dos
escritórios de Youssef em São Paulo, a PF encontrou um
arquivo com milhares de papéis, com provas fartas da
roubalheira petista, que são confirmados pelos registros
sobre a Petrobras encontrados no computador de Arianna.
Paulo Roberto foi preso porque sua família foi flagrada
tentando destruir provas, com intensa movimentação de
parentes em seus prédios e escritórios carregando malas de
papeis a destruir, o que foi flagrado por câmeras por um dia
inteiro. Depois de muita enrolação, finalmente, o Congresso
finalmente criou uma CPI mista para investigar a Petrobras.
As provas da Lava Jato, porém, não devem levar a lugar
algum, considerando-se o histórico das CPIs.
Num dos arquivos do computador de Arianna, a PF encontrou
notas fiscais da Costa Global, empresa de consultoria da
família, emitidas entre outubro de 2012 e fevereiro de 2014.
Somam R$ 7,5 milhões, divididos entre duas dezenas de
empresas – quase todas empreiteiras. A maior parte do
dinheiro foi paga pela Camargo Corrêa: R$ 3,1 milhões.
Empreiteiras como Engevix, Iesa e Queiroz Galvão também
estavam no esquema, pagando milhões de propina a Paulo
Roberto e ao PT, ganhando contratos arranjados em troca
disso!
No caso da Queiroz, uma anotação da agenda de Paulo
Roberto menciona o pagamento de R$ 600 mil. Metade para
ele; a outra metade para o “partido”! Em março de 2013,
meses depois dessa anotação, a Queiroz Galvão fechou um
contrato de seis meses com a Costa Global para pagar R$ 100
mil mensalmente – mesmo valor anotado à mão na agenda de
Paulo Roberto.
Num dos escritórios de Youssef em São Paulo, a PF
apreendeu extratos de uma conta controlada por ele no banco
PKB, na Suíça. O PKB é um banco conhecido por aceitar
qualquer tipo de cliente – de traficantes a políticos
condenados por corrupção. Entre outras transações
consideradas suspeitas pela PF, os extratos revelam que, em
2013, a OAS African Investments, empresa internacional do
grupo OAS, sediada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens
Britânicas, transferiu US$ 4,8 milhões para a conta de Youssef
no PKB. Foram três depósitos de US$ 1,6 milhão, entre maio e
julho. Os documentos revelam que Youssef abrira, por meio
de laranjas, uma subconta no mesmo PKB em nome da
Sanko, empresa que mais recebera da Camargo por serviços
nas obras da Abreu e Lima. Essa subconta tinha limite de US$
1,4 milhão. Entre janeiro e fevereiro de 2014, ela recebeu
cerca de US$ 1,1 milhão. Foram tantos os documentos da
Sanko apreendidos com Youssef que os investigadores
suspeitam que ele seja o dono da empresa. Entre 2009 e
2013, a Sanko recebeu R$ 113 milhões do Consórcio CNCC,
liderado pela Camargo, por “serviços” em Abreu e Lima. E
repassou R$ 32 milhões a uma empresa de Youssef.
Por tudo isso, fica claro que o doleiro Youssef, que
pagava jatinhos e grana viva a um dos chefes do PT, André
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Vargas, escolhido para o mais alto cargo do PT no Congresso,
a vice-presidência da Câmara, também mandava no governo
todo! De suas negociatas, saiam milhões ao PT e a dezenas
de corruptos petistas. A Petrobrás era mais um braço deste
esquema, no caso o maior de todos os braços deste monstro
de corrupção que o PT desenvolveu!

Dilma, que fazia parte do Conselho de Administração da empresa, sabia!

Página 7

No mesmo período, em 13 de agosto de 2012, Youssef
anotou ter recebido R$ 1 milhão associado ao nome “Refap”,
correspondente à décima e à décima primeira prestação de
um total de 20 parcelas de R$ 500 mil – ou R$ 10 milhões.
Duas semanas antes, a Petrobras oficializara a compra da
Refinaria Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, conhecida
como Refap. Até então, a Refap era uma sociedade entre a
Petrobras e a espanhola Repsol. Em dezembro de 2010,
quando Paulo Roberto ainda era diretor de Abastecimento, a
Petrobras comprara a parte da Repsol por US$ 850 milhões.
São tantas provas e operações criminosas que, por
cada uma delas, todo o governo Dilma já deveria cair! Dilma
precisaria ser derrubada pelas massas por ser um governo
neoliberal e criminoso, que ataca os trabalhadores e a
juventude, entrega o patrimônio nacional por meio do maior
festival de privatizações já visto, e por exterminar a juventude
negra e agredir manifestantes país afora. Dilma é a nova
chefe da quadrilha, inimiga número 1 da maioria da população
brasileira! Mas, se tudo isso já levava à necessidade de
derrubar Dilma, os crimes contra a Petrobrás e junto às
empreiteiras e negociatas de Youssef exigem mais ainda o
“Fora Dilma já!”.

CPI de araque não resolve nada. Fora todos!
Não podendo tapar o sol com uma peneira, o PT tentou
serão tocadas. O motivo é óbvio: são elas que financiam as
sabotar de todos os modos a tentativa de construir uma CPI para
campanhas eleitorais de todos os partidos burgueses,
investigar os rombos na Petrobrás e a compra criminosa da
especialmente o PT, o PMDB e o PSDB!
refinaria de Pasadena.
Por tudo isso, não há saída por dentro do capitalismo. As
Em tal operação de verdadeira lesa-pátria, a Petrobras
eleições são uma grande farsa, em que são eleitos candidatos de
pagou US$ 360 milhões por 50% da refinaria , que depois foram
diferentes partidos, mas que são igualmente funcionários a
acrescidos chegando-se a US$ 1,18 bilhão! O valor é muito
serviço das mesmas empresas, construtoras e bancos. A eleição
superior ao pago um ano antes pela belga Astra Oil pela refinaria
é uma fraude!
inteira: US$ 42,5
Eles são todos
milhões. Assim, a
iguais e todos são
aquisição da
corruptos. Por
refinaria de
isso, só a luta nas
Pasadena acabou
ruas e a ação
custando à
direta dos
Petrobrás mais de
trabalhadores,
27 vezes o que a
por meio de uma
refinaria valia. E foi
Greve Geral e de
Dilma que assinou
ocupações pode
o negócio!
combater a
Agora, a CPI
corrupção e os
saiu. Mas o PT e o
corruptos,
PMDB comandam
impondo um
a comissão,
governo dos
impedindo que ela
trabalhadores, a
investigue o que
expropriação das
quer que seja. Não
e m p r e s a s
bastasse isso, o
envolvidas em
PSDB, maior
corrupção e a
partido da suposta
p r i s ã o
e
oposição à Dilma,
derrubada de
e
s e m p r e
todos os políticos
envolvido em
burgueses, todos
corrupções Brasil
sendo parte da
afora, como no
Governistas se articulam para garantir a presidência da CPI.
mesma quadrilha,
metrô de SP, e na própria Petrobrás, quando FHC
a começar por Dilma Roussef!
governava,tratou de ajudar a blindar a corrupção petista.
Fora Todos já! A CPI é uma farsa! Vote Nulo para derrotar
Conforme acordo feito na CPI por PSDB, PMDB e PT, as
os partidos burgueses, e construamos juntos a Greve Geral e a
empreiteiras não serão investigadas! Seria cômico se não fosse
mobilização popular contra o capitalismo, seus representantes,
trágico.
seus escândalos e suas misérias!
Mesmo comprovadamente parte determinante do assalto
à Petrobrás e aos cofres públicos, estas megaempresas não
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Greves param o Brasil!
Todos!
uma Greve Geral na Copa!
Terremoto, exploração e miséria podemFora
ter matado
100 milPor
pessoas!
O ano de 2014 chega à
metade repetindo e ampliando o
que estourou em 2013:
carregado de grandes
manifestações, protestos e lutas
da classe trabalhadora e da
juventude. Nenhuma das
demandas mais importantes
exigidas pela maioria da
população foi atendida: nem um
transporte público decente, nem
mais verbas para a saúde e
educação, muito menos o fim da
roubalheira em geral e mais
ainda envolvendo as obras da
Copa do Mundo, com jogos de
12 de junho a 13 de julho.
Mas, apesar de
aparentemente tudo se repetir

em 2014, como em 2013, sem
que de nada tenham adiantado
os levantes de julho e julho do
ano passado, com os ricos
seguindo ainda mais ricos em
2014 (o lucro de mais de R$ 60
bilhões dos 5 maiores bancos é
só uma amostra disso!) e com os
pobres ainda mais pobres (o
desemprego voltou; a inflação
bate recordes; e as dívidas
chegaram ao limite!), há algo de
positivo e de novo nas lutas de
2014! É um significativo
aumento da consciência,
politização e organização das
lutas em 2014. Se 2013 já foi
bom, 2014 está sendo e será
ainda melhor no sentido das

lutas!
Além de se manterem
numa crescente em relação ao
ano passado, as manifestações
de 2014 abrangeram mais
setores, englobando
professores, metalúrgicos,
rodoviários, garis, trabalhadores
dos Correios, policiais,
moradores desalojados pela
Copa, sem-teto, indígenas,
quilombolas, pessoas vítimas da
repressão policial e moradores
de áreas de UPPs, etc., etc.
Novamente, há centenas
de milhares de descontentes
nas ruas; outra vez com uma
pauta “pela esquerda”, por mais
investimentos sociais, mais

salário, mais direitos, contra a
repressão policial e a corrupção
e obras da Copa! Porém, há algo
a mais: o protagonismo de
greves de massa, que
emparedaram e seguem
emparedando governantes e
patrões por todos os lados! A
juventude segue com grandes
marchas contra os aumentos de
passagem e contra os gastros
da Copa, mas a classe operária
também vem com força, e a
produção capitalista, bem como
o deslocamento diário da força
de trabalho dos milhões de
assalariados, está sendo
confrontada por gigantescas
paralisações.

A classe trabalhadora na linha de frente
As manifestações dos
garis do Rio e dos rodoviários
de Porto Alegre colocaram fogo
no cenário político brasileiro,
quando se pensava que a
aproximação da Copa e das
eleições iria monopolizar as
discussões.
Exigindo aumento
salarial de mais de 40% e
enfrentando patrões, o prefeito
Eduardo Paes, a polícia de
Sérgio Cabral e a repressão da
mídia e do governo Dilma, os
garis pararam o Rio em pleno
Carnaval, não cederam às
pressões, não se intimidaram
com as demissões anunciadas
e conseguiram reverter todas as
punições e 37% de aumento.
Os rodoviários de POA
igualmente enfrentaram uma
unidade ampla de patrões,
governos de todos os partidos,
Justiça e imprensa, e
arrancaram conquistas numa
greve radicalizada, que parou a
capital gaúcha por semanas e
contou com o apoio ativo do
Bloco de Lutas contra o
aumento das passagens, dos
setores combativos do
movimento sindical e da
juventude.
Depois disso, não é nem
possível registrar todas as
greves que se seguiram, e
ainda seguem: policiais na
Bahia e em Pernambuco;
professores de SP, do RJ, do PA
e de muitos outros locais;
metalúrgicos em Minas Gerais;

garis do RJ e de MG;
metroviários de Brasília;
rodoviários em SP, no RJ, na
Bahia, no Maranhão, etc.;
servidores municipais no PA, no
RN, no RS, em MG, no RJ e
assim por diante; agentes da
saúde em Belém; servidores
públicos federais com greves
em vários ministérios,
autarquias e empresas
federais, além de servidores
das universidades e servidores
e professores do ensino técnico
federal.
Não há estado brasileiro
sem lutas, não há capital sem
protestos e não há categoria
sem greves ou grande agitação.
A classe trabalhadora se sente
forte, está indignada e vai à luta!
O ascenso dos trabalhadores é
inegável e não há força do

governo Dilma ou de
governadores, prefeitos,
polícia, decisões da Justiça ou
de sindicatos pelegos que
detenha este processo
gigantesco de greves por todos
os lados!
No momento em que
escrevemos estas linhas, a
Polícia Federal recebeu uma
proposta de aumento de mais
de 15% apenas por ameaçar
entrar em greve. Ônibus não
rodam e paralisam Salvador,
São Luís e o Rio de Janeiro. O
MTST mobiliza, em São Paulo,
além de sem-teto, milhares de
manifestantes, que
interromperam a vida
econômica da maior cidade da
América do Sul! Em muitos
estados, as greves se
intensificam e outras têm data

de assembleias marcadas para
as deflagrar.
Dilma cai nas pesquisas
e seus adversários tampouco
empolgam: a massa vai às ruas
e se agita, e não há saída por
dentro da democracia burguesa
que iluda como antes! O efeito
prático disso é que as
manifestações de 2014 já são
mais importantes, mesmo antes
da Copa, do que em 2013, e
serão ainda maiores, sem
nenhuma dúvida! As bandeiras
difusas do ano passado (ainda
que já de “esquerda” e
“socialistas inconscientes”, pelo
conteúdo que exigiam ser
inalcançável no capitalismo) se
converteram em pautas
abertamente de enfrentamento
aos diferentes governos e aos
patrões.
As lutas estão ainda mais
organizadas, conscientes e
firmes, batendo com força em
Dilma, nos governadores,
prefeitos, empreiteiras, FIFA e
assim por diante. A massa quer
salário, mais direitos, redução
da jornada de trabalho e
investimentos sociais. Não se
trata mais só de baixar R$ 0,20
das passagens! A burguesia é
confrontada, os governos estão
encurralados e o “papo” de
“sem violência” e contra “os
vândalos” caiu na
desmoralização. A guerra
aberta começou e é preciso
radicalizar ainda mais as lutas!

Terremoto, exploração eAmiséria
base passa
podem
por
ter
cima
matado
dos 100
sindicatos
mil pessoas!
traidores.

Nada de inflação de mentira!
geral e radicalizada
motoristas e cobradores; horas
não aceitaram o acordo pelego
Um elemento comum a
nacionalmente.
remuneradas para preparar aulas
do seu sindicato, que assinara
inúmeros
processos
de
greve
que
Terremoto, exploração
e miséria podem
ter matado 100entre
milospessoas!
O MTST, que rompeu com
professores; maior
por meros 10%. Em Salvador, o
estão ocorrendo é que eles
a
CSP-Conlutas,
denunciando
intervalo,
cesta
alimentação e
sindicato
dos
rodoviários
fechou
saíram por fora e contra a
sua direção majoritária, é quem
promoções nos metalúrgicos;
com 9%, mas teve que voltar
estrutura sindical oficial destas
protagoniza as maiores
plano de carreira entre os
atrás, depois da base fazer greve
categorias. Na verdade, só
manifestações em SP. E são
bancários; e assim por diante.
por conta própria e exigir bem
saíram, por que a base conseguiu
trabalhadores
de
base
e
com
Não resta dúvidas: é
mais!
passar por cima das direções! Foi
experiência limitada os que
necessário radicalizar e unificar
Além da pauta salarial
assim com os garis do RJ, os
conduzem as rebeliões de base
as lutas! A burguesia está
ofensiva, que deixa no passado a
rodoviários de POA e, agora, do
pelo país todo. Não há uma
fragilizada política e
postura medrosa, defensiva e
RJ e em Salvador; e em dezenas
central ou direção nacional que
economicamente, o governo
recuada de pedir apenas a
de locais! O sindicalismo
esteja canalizando estas lutas
nunca esteve tão mal, e os
reposição da inflação oficial (que,
majoritário, que faz da
para uma grande ofensiva contra
trabalhadores estão mais
aliás, é uma grande mentira!), os
representação dos trabalhadores
o governo Dilma e seus
conscientes, organizados e
trabalhadores também estão na
uma profissão e um negócio, e
representantes
locais,
assim
dispostos
a lutar, com uma pauta
ofensiva
no
restante
de
suas
que parasita de cargos e é
como contra a burguesia e pelos
bem mais dura e exigente!
demandas, exigindo redução da
governista, está sendo sacudido
interesses estratégicos da classe
jornada de trabalho entre
pela base Brasil afora!
trabalhadora! E é isso que é
As centrais sindicais
necessário
construir!
governistas, como a CUT, Força
Os garis do RJ jogaram no
Sindical, CTB, UGT, CGTB, etc.,
lixo o acordo de “reposição da
são expulsas de atos e vistas
inflação” que seu sindicato
como agentes da patronal e dos
vendido
pretendia empurrar
governos, que é o que de fato
goela abaixo, e, com isso,
são! Centrais de oposição, como
levaram 37%! O mesmo fizeram
a Intersindical e a CSP-Conlutas
os rodoviários gaúchos, e é o que
assumem o papel de dirigir parte
pedem trabalhadores no Brasil
das lutas auxiliando categorias
inteiro: 20%, 30%, 40%. É na
cuja direção é dos pelegos; mas,
casa dos 40%, por exemplo, que
mesmo assim, estão aquém de
está a reivindicação dos
conseguir dar a orientação e
professores
do Pará, ou dos
priorizar as lutas como deveria
rodoviários do Rio, outros que
ser feito, no caminho de uma luta

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

Sem uma saída classista e radical, não há solução para a crise!
O Brasil precisa de uma
demissões já começaram,
Brasil na Copa e impor as
país!
Greve Geral já! Para estancar a
muitas no comércio e mais ainda
demandas
da
maioria
da
hora é agora e é preciso
Terremoto,
exploração
e As
miséria
ter matado 100 milApessoas!
venda
do patrimônio público,
o
na indústria!
bugigangas podem
da
população na marra, contra
dizer já: Greve Geral na Copa!
endividamento das famílias, o
Copa estão encalhadas nas
governos em geral, a FIFA, a
As
centrais sindicais governistas
aumento da inflação, que corroi
lojas, enquanto o clima de
imprensa e a Justiça burguesa!
nunca
irão aderir a este
os salários e o caos nos serviços
#naovaitercopa cresce, dizendo
Não há polícia que possa
chamado. As centrais de
públicos, o Brasil precisa parar!
não que não haverá Copa, mas
colocar ônibus em circulação,
o
posição não podem se
Os trabalhadores já estão
que ela não terá paz e que o som
extrair petróleo, ligar alto-fornos
esconder atrás do
parando pequenas, médias,
do lado de fora dos estádios será
ou conceder empréstimos! A
c
onservadorismo e da
grandes e enormes cidades!
o de bombas e gritos contra a
classe trabalhadora de braços
acomodação
de suas direções,
Mostram que têm força, motivos
corrupção, a exploração e a
cruzados, e uma crise no seio
e colocar como desculpa para o
e disposição para isso. Agora,
opressão!
das próprias polícias, é a melhor
não chamamento da Greve
falta unificar todo este
Não há momento mais
arma contra a repressão nas
Geral
na CUT ou Força, por
movimento e realizar uma
propício para a Greve Geral. É
ruas. Não há batalhões de
exemplo, pois é sabido que elas
histórica Greve Geral, que abale
urgente que se parem as
choque ou grupamentos
blindarão
os governos. O
de morte os governos de plantão
fábricas onde houver força para
especiais que possam deter ou
caminho
a
seguir
é o que foi
e interrompa a produção e
isso, que as universidades,
dispersar milhões de
apontado pelos garis do RJ,
circulação de mercadorias!
escolas e departamentos
manifestantes durante a Copa,
rodoviários
do RS e da BA:
Nem mesmo a Copa do
públicos sejam fechados, que
com câmeras e olhos do mundo
greve
pela
base!
Mundo tem conseguido
agências bancárias e dos
todo voltados para o Brasil,
O momento chegou:
alavancar a economia brasileira,
Correios fechem as portas, e
ainda mais com a produção e a
Greve
Geral,
radical e nacional!
que amarga uma estagnação
que trens, ônibus e metrôs não
circulação interrompidas no
continuada, sendo que as
circulem mais! Vamos para o

