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Voto nulo contra o capitalismo!
Com organização de base dos trabalhadores, ação direta
nas ruas e socialismo!
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Abaixo os bombardeios imperialistas na Síria e Iraque!
Abaixo o governo Assad, protegido pelo imperialismo!
Depois de assistir a um banho de sangue perpetrado pelo ditador sírio,
Bashir Al-Assad, o imperialismo da União Europeia e dos EUA, cúmplices do
ditador, apesar de seus discursos contrários, agora está explicitamente
defendendo o regime genocida de Assad. Supostamente em nome de uma
“coalizão antijihadista”, aviões estadunidenses e franceses despejam bombas
sobre aldeias e posições na Síria e também no Iraque, salvando a pele do governo
Assad, que até então mal controlava as zonas cenrais da capital do país,
Damasco, sem mais nenhuma autoridade na maioria do território.
Por “jihadistas”, Obama e os líderes europeus tratam os militantes do
Estado Isâmico (EI, em português), anteriormente chamado de ISIS (Estado
Islâmico do Iraque e da Síria, em inglês). Este grupo, junto de outros que pegaram
em armas contra a ocupação imperialista no Oriente Médio e pela derrubada dos
governos assassinos da região, como o de Assad na Síria, são grupos
fundamentalistas religiosos muçulmanos, assim como o talibã é, mas o ataque
contra eles é um pretexto para colonizar o país.
Assim como os revolucionários sempre combateram e denunciaram os
talibãs, mas estavam do lado da população afegã exigindo “Fora as tropas
imperialistas do Afeganistão”, invadido pelos EUA em 2003, hoje é novamente o
momento de exigir “Fora as bombas e tropas imperialistas e de seus aliados do
Iraque e da Síria”. Os EUA, atolados ainda na crise econômica e política que vem
desde o governo de George W. Bush, não têm condições de invadir a Síria com

tropas terrestres, e já foram expulsos do Iraque. No entanto, por meio de
bombardeios, tentam novamente, determinar os rumos destes países! No caso
da Síria, para defender o governo carniceiro e genocida de Asad, a quem
simulavam combater até o início deste ano.
Obama reedita uma nova “guerra ao terror", utilizando pretextos
humanitários, como a brutalidade dos militantes do Estado Islâmico, para
bombardear um país estrangeiro e tentar colonizar a Síria. O mais
impressionante, mas não surpreendente, é que o governo criminoso de Assad
está saudando os bombardeios de seu próprio território! O ministério sírio das
Relações Exteriores da Síria comentou, após os ataques, que Damasco apoiava
"qualquer esforço internacional para combater o terrorismo". Ele também insistiu
que o ministro das Relações Exteriores, Walid Muallem, havia recebido "na
segunda-feira uma mensagem de seu homólogo americano John Kerry,
informando-o de que os Estados Unidos iriam atacar bases do Daesh (sigla em
árabe do Estado Islâmico ) na Síria". Esta mensagem foi transmitida pelo chefe
da diplomacia iraquiana.
Ou seja, não há mais dúvidas: Obama, a União Europeia, Assad e o
governo fantoche do Iraque, imposto pelos EUA, estão todos juntos e os
revolucionários só podem ter um lado nesta guerra: ao lado da população em
armas pela expulsão do imperialismo e pela derrubada do governo do Iraque e
de Assad na Síria!

Estado Islâmico: inimigo dos trabalhadores.
Os militantes do Estado Islâmico (EI) já controlam a quase totalidade da
província petroleira de Deir Ezor, no leste da Síria e na fronteira com o Iraque, e
assumiram o controle de Al Omar, um dos maiores campos de petróleo da Síria.
Mayadin, uma das principais cidades da província, caiu em mãos do EI depois da
retirada da Frente Al Nusra (facção síria da Al-Qaeda, e também um grupo
fundamentalista muçulmano). O EI tomou Bukamal, a principal cidade de Deir
Ezzor, fronteira com o Iraque, e também Shuheil, Ashara (na Síria) e a cidade
iraquiana de Qaem, e por isso controla os dois lados da fronteira. Nesta região, o
EI proclamou o que chamou de “Califado”, que remonta a um sistema político
correspondente a um governo teocrático ainda anterior ao modo de produção
capitalista, que correspondia a relações hoje já impossíveis de se reproduzirem.
O avanço impressionante do EI e a sua violência assustadora, queimando vilas,
prendendo opositores, executando membros de outros grupos, mesmo também
islâmicos, e as atrocidades contra reféns, mulheres e crianças, levaram quase
que todos os grupos a combater o EI. E os revolucionários também os devem
combater.
Em outros textos produzidos pelo MRS, já deixamos clara nossa posição
de lutar prioritariamente contra o governo Assad. Assad é quem é o governo, com
o exército e o poder nas mãos! Ele já matou quase 200 mil trabalhadores na Síria,
vem massacrando o povo há 4 décadas, despejou armas químicas em bairros de
moradores e, além de tudo, ao contrário do que parece, sempre foi submisso e
cúmplice dos EUA e de Israel na região! Neste sentido, o combate ao EI também
deve ser implacável, mas, hierarquicamente, deve ficar claro que é o governo
ditatorial, e são os interesses imperialistas que sustentam este mesmo governo,
os maiores inimigos dos trabalhadores. Por tabela, são eles, inclusive, que
alimentam grupos como o EI, através do desespero de quem perdeu tudo e está
disposto a tudo para derrubar Assad. Os revolucionários deveriam estar
combatendo Assad de armas na mão, disputando a direção da revolução contra

seu regime e enfrentando o EI nesta luta, pela influência das massas.
A diferença é que, se o lado dos revolucionários já era nas trincheiras
anti-Assad, cujo governo é claramente preferido por Israel e EUA a qualquer
governo que surja da revolução síria; a partir da intervenção direta dos EUA e da
União Europeia bombardeando a Síria, não pode mais haver nenhuma
hesitação ou vacilação. É preciso, antes de mais nada, expulsar o imperialismo
da região e colocar abaixo Assad, que entregou o país, que mal controla, às
manobras e bombardeios imperialistas!
Ao mesmo tempo que devemos enfrentar o imperialismo e lutar para
derrubar Assad, devemos aprofundar mais ainda a luta política e militar contra o
EI. E também contra os demais grupos armados, sejam eles fundamentalistas
religiosos (mesmo os que hoje enfrentam o EI, como a Frente Al Nusra), sejam
eles considerados “seculares” ou não-religiosos, como os grupos que o EUA têm
armado ultimamente. A luta por uma direção combativa dos trabalhadores tem
que se dar combinando o enfrentamento a praticamente tudo e todos na Síria!
O EI, especialmente, é, de fato, um grupo criminoso, anti-trabalhador,
semi-fascista e que massacra os trabalhadores em nome do obscurantismo,
principalmente as mulheres. Combatemos integralmente o EI e só uma direção
revolucionária independente e inimiga do EI e dos demais grupos em luta, sejam
pró-imperialistas ou fundamentalistas, de um lado ou de outro, pode derrubar de
fato Assad e garantir avanços aos trabalhadores. Porém, por mais que
enfrentemos o EI e os demais grupos armados contra Assad, o inimigo principal
segue sendo o próprio governo, e, mais ainda, o imperialismo, que bombardeia a
Síria para defender este mesmo governo de Assad! Não entender isso é estar
junto do imperialismo na Síria, como estiveram junto de Bush os que
embarcaram na “guerra ao terror” para priorizar o combate ao Talibã,
capitulando à invasão ao Afeganistão.

Obama e Assad são um só na Síria
Isolado politicamente por sua repressão sangrenta em março 2011 contra um
movimento de protesto pacífico, que posteriormente se transformou em rebelião armada
e numa revolução que dura até hoje, o governo Assad aproveita a “luta contra a jihad”
(guerra santa, para os muçulmanos) para desviar o foco de suas atrocidades, como a
destruição de bairros inteiros da capital, Damasco, contra os quais despejou gás sarin e
outras armas químicas de destruição em massa, proibidas internacionalmente e que
constituem em crime de guerra e contra a humanidade!
Os Estados Unidos sempre aceitou Assad no governo da Síria, por só fazer
discursos radicais, mas nunca ter mexido uma palha contra os EUA ou Israel, mas, diante
da crise que colocava Assad por um fio no poder, ficou à espreita da revolução síria, que
ele sempre temeu, numa postura de “tentar derrotar a revolução, mas, se ela for
inevitável, que derrubemos nós mesmos Assad e nos apropriemos da revolução do povo
contra nós e o governo”.
Agora, que a derrubada de Assad estava mais próxima do que nunca, Obama e

Assad jogaram ao fogo suas supostas diferenças e se uniram para combater os grupos
armados de oposição. O EI é só o “bode expiatório” que é usado de pretexto para uma
nova operação militar colonialista no Oriente Médio, cujo objetivo é “estabilizar” o
capitalismo na Síria, sustentando o moribundo e terrorista governo Assad, este sim o
pior assassino da região!
Assad sabe disso e seus aliados já falam arrogantemente do apoio que sabem
que os EUA terão que lhes dar: "A coalizão será forçada a cooperar com a Síria, porque
não há força terrestre capaz de combater o terrorismo fora do exército sírio e seus
aliados, e esta cooperação poderia ser o prelúdio de negociações políticas", afirma
Bassam Abu Abdullah, diretor do Centro de Estudos Estratégicos em Damasco e
defensor do regime de Assad. O "terrorismo" do EI, no entanto, não é nem páreo para o
terror de Estado de Assad e do imperialismo, que já destruiu o Iraque, desde 2001
invadido; e que legitima a destruição da faixa de Gaza, os ataques ao Líbano, à Síria e a
todos os países da região.

Só um partido revolucionário armado dos trabalhadores pode salvar a revolução.
Lamentavelmente, a heróica revolução síria se conduz a uma derrota. O governo
ganha o apoio expresso e armado do imperialismo; e até mesmo setores da “esquerda”
embarcam na onda de “guerra ao terror” e se mobilizam para defender os bombardeios à Síria,
que sustentam o governo ditatorial de Assad! Na Síria, os grupos que até agora enfrentavam
Assad, como a Frente Al Nusra, a Frente Islâmica e outros grupos não-religiosos, foram
totalmente cooptados pela política imperialista e, hoje, acabam se rendendo ao governo Assad,
que combatiam, tremendo de medo do EI e esperando que, após uma derrota deste grupo,
possam ganhar a simpatia do imperialismo, receber armas e recursos dele e substituir Assad de
forma subalterna ao imperialismo e com suas bençãos, e não mais por meio da luta.
Neste sentido, se o EI é o único grupo que segue lutando contra Assad e resistindo aos
bombardeios, vai crescer mais ainda! E, contraditoriamente, por mais criminoso e semi-fascista
que seja, como os talibãs no Afeganistão, são eles quem vão hegemonizar a oposição ao
regime, destruindo, definitivamente, as chances de uma revolução popular e operária vitoriosa.

Por isso, a esquerda revolucionária deve fazer todo o possível para reestabelecer as
milícias populares que começaram a revolução(quando o EI nem existia!) e retomar a
revolução para os trabalhadores, sob seu controle e seus organismos. Estes “conselhos
populares” e milícias armadas revolucionárias, não-religiosos, porém, não poderão mais se
reestabelecer, neste novo cenário, sem que isto se dê simultaneamente à construção de um
programa e de um partido revolucionário dos trabalhadores! A revolução síria é, ao mesmo
tempo, uma guerra civil, e os trabalhadores ainda a podem vencer, mas isso só poderá ocorrer
com uma nova direção de todo o processo!
Neste sentido, a primeira batalha é impedir o esmagamento da revolução e dos
trabalhadores que a deram origem. É preciso parar o massacre feito pelos EUA e por Assad,
detendo seus bombardeios. Fora o imperialismo da Síria! Abaixo Assad! O EI não representa
os trabalhadores! Por uma direção revolucionária, laica, baseada na democracia operária e
socialista!
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Direções dos trabalhadores em Correios traem a categoria
e acabam com greve nacional unificada
Os trabalhadores em Correios acabam de sair de mais uma greve
onde a burocracia sindical novamente cumpriu o mais nefasto papel, traindo a
categoria que estava bastante ansiosa para responder a todos ataques que o
governo Dilma aplicou no último período.

Infelizmente, mesmo que a categoria tivesse todo ímpeto de luta, ainda
mais tratando-se de um ano eleitoral, a burocracia da CTB/PCdoB, a partir de
sua federação (Findect), e a Fentect, com todas as correntes que fazem parte,
não conseguiram nem mesmo fazer uma greve nacional unificada!

Greve derrotada, fortalece a burocracia!
A campanha salarial de 2014/2015 não pode ser entendida sem que
haja um breve balanço da greve mais longa da história dos trabalhadores
ecetistas: a greve contra o Postal Saúde. Dilma, como meio de diminuir os
custos da ECT, privatizou o plano de saúde dos trabalhadores ainda em 2013,
na prática acabando com os Correios Saúde, plano de saúde vinculado ao caixa
da ECT, o substituindo pelo Postal Saúde, tornando somente a ECT uma
patrocinadora do novo plano, sem que esteja vinculado aos custos dos
Correios, o que a longo prazo significa que os trabalhadores terão uma série de
restrições e principalmente, terão que pagar, o que antes pagavam uma
pequena porcentagem.
A luta contra a privatização do plano portanto, torna-se a mais
importante bandeira de luta da categoria! Assim em fevereiro de 2014 a Fentect
organizou uma campanha “nacional” contra o Postal Saúde. Porém a
burocracia governista, cumprindo suas estratégias de defender o governo,
nada fizeram contra esse duro ataque. Assim, tanto a Findect (PCdoB/CTB)
quanto a Artisind, dentro da Fentect, boicotaram a luta, fazendo com que
somente 14 sindicatos dos 35 existentes entrassem em greve.
Mesmo com esse cenário nada favorável aos trabalhadores e
trabalhadoras, a Fentect (contando com uma maioria de sindicatos) orientou
por seguir a greve por tempo indeterminado, resultando no ajuizamento da

greve no TST.
O Resultado de tudo isso foi inicilamente a manutenção do Postal
Saúde pois a Fentect e demais lideranças sindicais ligadas a ela foram
incapazes de conseguir demonstrar ao TST que estavam sendo retirados
direitos da categoria, já que pelo entendimento dos ministros a questão da
gestão do plano diz respeito à ECT, sendo garantido o benefício. Depois, 15 dias
descontados do salário, e ainda a compensação dos demais 28 dias. Uma
derrota histórica, onde não houve avanço algum.
Esse resultado fez com que grande parte do movimento se
desmoralizasse e muitos lutadores já avisando que caso houvesse alguma
greve ainda em 2014, não as fario, tudo o que os governistas queriam para
deixar livre o terreno para a possível reeleição de Dilma.
A posição do MRS a partir do Sintect/RS, da qual alguns militantes
fazem parte da direção do sindicato, era de que deveríamos recuar da greve
logo nos primeiros dias, não para aceitar o Postal Saúde, mas para usar o fato
político da greve ter iniciado para pressionar as bases dos sindicatos ligados à
burocracia, as obrigando a serem conseqüentes e lutarem contra a privatização
do plano de Saúde.
Porém nacionalmente se criou a lógica de que quem saísse da greve
estava a favor do governo, e isso engessou o movimento e o levou a derrota.
Uma derrota da qual ainda estamos nos recuperando.

Campanha salarial 2014/2015 uma chance perdida
de colocar Dilma em cheque
A campanha salarial 2014 inicia com uma grande expectativa para
seguir a luta contra o Postal Saúde e ainda por se tratar de ano eleitoral onde
Dilma está sob pressão nas pesquisas, mas principalmente por que pela
primeira vez desde que iniciou o atual governo faríamos uma greve nacional.
Isso só foi possível devido ao fato de que as bases principalmente de Rio e São
Paulo pressionaram suas direções traidoras para garantir um calendário único.
A Findect havia marcado greve com dias de diferença dos outros 29 sindicatos,
mas acabaram marcando para o dia 16 de setembro, apenas um dia antes que o
calendário da Fentect. Ainda por cima no Rio de Janeiro na assembléia que
votou o estado de greve a base aprovou que sairiam também no dia 17! Uma
grande vitória da base.
Apesar dessa elemento mobilizador, o desgaste da greve do início do
ano fez com que muitos daqueles que são vanguarda da categoria não se
colocassem em luta. Caracterizamos que seria uma greve de vanguarda, mas
que poderia ter certa força.
Quando foi apresentada a proposta de míseros 6,5% de reajuste, houve
um avanço considerável na vontade de luta da categoria. Essa proposta foi

rechaçada de norte a sul do país, não havendo condições da burocracia enfiar
goela abaixo da categoria. Por baixo dos panos inciou uma tentativa do governo
e a burocracia em costurar uma nova proposta. O resultado disso foi a proposta
da criação de um novo item no contracheque dos trabalhadores chamado
Gratificação Individual de Produtividade (GIP), que não incidiria em mais
nenhum item do contracheque como por exemplo um anuênio. A GIP teria o
valor de 200 reais. Essa gratificação está vinculada a um acordo que constava a
possibilidade de implementação de mão de obra temporária e outros ataques.
Novamente a burocracia do PT e PCdoB se colocam a costurar uma
proposta plausível para impor aos trabalhadores chegando ao resultado então
de a GIP ser gradualmente incorporada aos salários. Além disso a questão dos
trabalhadores contratados por tempo determinado estariam sendo
encaminhados para debate em mesa de negociação. Assim a burocracia
encontrou uma proposta possível de evitar a luta contra o governo, garantindo
que os ataques permanecessem sem resposta. A postura da Artsind que dirige
11 sindicatos do país foi de aceitar a proposta, assim como a Findect buscou
aprova-la.

Uma “nova” direção, uma nova derrota
Mesmo que a proposta não seja das piores economicamente, por todo
o contexto é impossível aprovar um acordo sem que haja luta da categoria,
ainda mais enquanto estão sendo aplicados duros ataques.
Assim cabia a “esquerda” da Fentect liderar a greve nacional, porém
poucos foram os sindicatos que se puseram em luta. O chamado MOP
(Movimento ao Peleguismo) constituído por PCO, MRL-PT, Intersindical, atual
direção da Fentect, não conseguiu consolidar um posicionamento, acabando
por ceder a pressão dos governistas e na maioria dos sindicatos não foi

A base indica o caminho
O fato de não defenderem a greve enquanto as burocracias sindicais já
sinalizavam com uma grande derrota não é tão grave quanto ao fato de que isso
significou deixar uma importante base desguarnecida.
No dia 17/09 os trabalhadores do RJ tiveram uma vitória histórica! A
direção de seu sindicato ligado ao PCdoB tentaram a todo custo aprovar a

A pá de cal na moribunda Fentect
Desde 2012 uma parcela dos ativistas foram ganhos pela a ideia de que a Fentect
passava por um processo profundo de mudanças já que a Artsindi não é mais o setor
majoritário dentro da diretoria da entidade. Porém, nós do MRS e do Luta Pela Base não
criamos expectativa alguma nesse movimento, por que trata-se de algo totalmente
circunstancial. Primeiramente por que essa vitória da suposta esquerda não constituiu-se a
partir de grandes rupturas com a CUT e o governismo, tanto que o MRL segue defendendo
com unhas e dentes a CUT, assim como o PCO, e Intersindical pouco se importa se os
ativistas continuam dentro ou fora da CUT, mas o acordo que uniu essas correntes foi única e
exclusivamente a iniciativa de derrotar a Artsind, sem que houvesse claramente qual a
estratégia para o movimento, o que na verdade não existe! O PSTU diante de tudo isso se
resignou a votar nessa “esquerda” .
Agora pode se dizer que a Fentect, mesmo que tenha havido mudanças em sua
direção e em seu estatuto, taxativamente continua sendo dominada pelo governo, sendo um
aparato que não serve para a luta dos trabalhadores e suas reivindicações. Agora sobre a

deflagrada a greve. Assim como nos sindicatos dirigidos pela CSP-Conlutas e
aqueles que são influenciados por suas políticas decidiram por não faze-la.
O resultado foi 7 sindicatos, de 35, deflagraram greve, dentre estes o
Sintect/RS.
É bem verdade que nenhuma corrente tinha certeza que havia a
possibilidade da deflagração da greve, pois ou existia a deliberação de não
fazer para blindar o governo, ou a covardia impediu de faze-la, que acaba tendo
o mesmo resultado.

proposta e evitar a greve, porém os trabalhadores tendo em vista o que havia
sido feito em SP pela mesma burocracia, foram organizados a rejeitarem a
proposta e deflagraram a greve, assim, aqueles que não a fizeram, além de
permitir que os ataques do governo seguissem sem resposta, também isolaram
uma base que se colocava contra uma importante burocracia.

proposta, a Fentect, a partir de seu secretário, coloca-se como grande lutadora orientando a
não aceitar a proposta que já é uma realidade após 16 sindicatos da Fentect terem aprovado e
ainda também outros 6 sindicatos da Findect, como se fosse possível que essa proposta
fosse modificada. A única chance de ser diferente seria com luta, impondo a partir da força da
base, uma negociação, o que a Fentect em sua quase totalidade, se negou a fazer. A grande
estratégia para o movimento segue o exemplo do que os trabalhadores do RJ fizeram nesse
ano, passar por cima das direções pelegas que são verdadeiros entraves para os avanços
das lutas. Rompendo tanto com as velhas organizações que são verdadeiros braços do
governo no movimento, mas também romper com as velhas práticas do movimento,
organizando a luta pela base, sem burocratismo, grantindo espaços democráticos para que a
luta se fortaleça. Somente assim as assembleias dos trabalhadores ficarão lotadas e a
desmoralização que o governo e os governistas tem nos imposto ficarão para o passado e as
lutas serão para mais conquistas.
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Voto nulo contra o capitalismo!
Com organização de base dos trabalhadores, ação direta nas ruas e socialismo!
Nestas eleições os trabalhadores não têm candidatos
que os representem. Há uma imensidão de candidatos
ficha-suja, corruptos, oportunistas, vigaristas e,
principalmente, exploradores! Há fazendeiros, grandes
empresários, madeireiros, sindicalistas vendidos e políticos
de carreira, que há tanto tempo se sustentam sendo
políticos que já nem se sabe mais o que já foram um dia.
Apesar de terem nomes diferentes, números diferentes e
rostos diferentes, eles são todos iguais! Mudam as siglas,
mas praticamente todos os partidos que se apresentam
nesta eleição defendem o sistema atual de coisas,
perpetuam a exploração e defendem o capitalismo, de uma
forma ou outra.
Os principais candidatos à presidência – Dilma,
Marina e Aécio – são sustentados pelas mesmas
empreiteiras, banqueiros e patrões, e vão governar para a
burguesia, contra os trabalhadores. Ganhe quem ganhar,
vão aumentar impostos, cortar gastos com a saúde e a
educação, implantar ataques trabalhistas e à Previdência.
Todos são representantes dos mesmos interesses contrários
aos dos negros, das mulheres, dos LGBTs e dos
trabalhadores em geral. Todos defendem um Banco Central
que segue ordens dos banqueiros.
Quando não são originários da classe burguesa, os
políticos se comportam como seus funcionários, abrindo as
portas do dinheiro público (dos trabalhadores) para a
apropriação privada nas negociatas da corrupção. As
campanhas dos políticos são bancadas por empresários,
que depois de terem seus candidatos eleitos, recebem em
troca rendosos contratos com o Estado.
Dentre os demais candidatos, há fundamentalistas
religiosos, candidatos burgueses sem representação
nenhuma e 4 candidaturas de partidos de esquerda. Mas,
também estes 4 partidos, PSOL, PSTU, PCB e PCO,
concorrem à presidência sem apresentar um programa
claramente de ruptura com o capitalismo e com o próprio
processo eleitoral e esta democracia de mentira em que
vivemos. 2 destas candidaturas defendem pagar a dívida
pública (PSOL e PCB); uma ganha dinheiro da burguesia e
se alia ao PSDB de Aécio em Alagoas (PSOL), sendo que
outra, apesar disso, apoia o PSOL de norte a sul (PSTU) e a
última (PCO) sustenta a CUT, central governista e traidora.
A incapacidade dos partidos de esquerda de
apresentar uma candidatura capaz de representar os
trabalhadores nas eleições é consequência de algo ainda
mais grave, a sua incapacidade de construir um projeto para
os trabalhadores naquele que é o seu terreno, o da luta de
classes. As eleições são um terreno da burguesia, em que
são reciclados os dirigentes do Estado, que como diziam
Marx e Engels, é o “comitê gestor dos negócios da classe
dominante”. Os trabalhadores não podem contar com
mudanças a partir do Estado burguês e sim da sua
mobilização e luta. Os partidos de esquerda tinham como
tarefa construir um projeto, um fórum nacional de lutas, um
programa que unificasse as reivindicações, e que pudesse
se apresentar como alternativa para os trabalhadores desde
o processo das jornadas de junho de 2013. Ao fracassar
nessa tarefa, a sua participação nas eleições os rebaixa ao
papel de apenas buscar votos, legitimando o Estado
burguês e não colaborando para a sua negação.
Ou seja, não há nenhum partido que coloque suas
candidaturas como parte de um processo de educação
política das massas, mobilizando os trabalhadores contra o

capitalismo e a exploração e denunciando os inimigos de
nossa classe, além das instituições capitalistas que nos
massacram: a Justiça, a Polícia, o Congresso, a imprensa,
os governos! Muito menos que faça a discussão da
alternativa socialista de forma séria e a partir das
necessidades diárias dos trabalhadores, cheios de dívidas,
com arrocho salarial, vítimas da inflação crescente e de
péssimos serviços públicos.
Apoiar as greves, lutas sociais e comitês populares de luta
Não acreditamos que as eleições sempre devam ser
tratadas com o voto nulo. Ainda que sejam controladas
pelos patrões, sejam somente uma simulação de
democracia, que não existe no capitalismo e consistam num
jogo de cartas marcadas, muitas vezes é importante que os
revolucionários apresentem suas candidaturas, ou que
apoiem alguma que exista. O sistema eleitoral burguês,
porém, veda a possibilidade de candidaturas avulsas, e
impõem restrições quase inatingíveis para o registro de
novos partidos. Da mesma forma, as candidaturas da
esquerda, por mais que não possam ser consideradas
completamente iguais às demais, tampouco expressam a
ruptura com o capitalismo, não servindo para organizar e
difundir as lutas concretas levadas pelos trabalhadores.
Por isto, neste momento, de profundo descrédito com
as instituições capitalistas e com um ânimo renovado de luta
por parte dos explorados, defendemos um voto nulo
classista e socialista! Um Voto Nulo baseado em comitês de
luta, que estruturem, nos bairros, escolas e empresas a
resistência contra os ataques do capitalismo.
Nosso voto nulo é oposto ao voto nulo da direita
antidemocrática, ou do voto nulo alienado, que só se nega a
participar da política. Nós negamos, sim, os partidos
eleitoreiros, a compra de votos, as coligações sem
princípios e o vale-tudo eleitoral em que os partidos hoje se
afundam, incluindo os de esquerda. Mas negamos isso tudo
ao mesmo tempo em que defendemos um programa
alternativo.
É preciso romper com o pagamento da dívida pública
(externa e interna), realizar reformas agrária e urbana
radicais, sob controle dos trabalhadores; estatizar todas as
empresas privatizadas e estratégicas, aumentar o salário
mínimo para R$ 3 mil (mínimo do Dieese), reduzir a jornada
de trabalho para 36h semanais; criminalizar a homofobia;
combater também o racismo e o machismo; acabar com a
PM; garantir 10% do PIB para a educação pública; nenhuma
autonomia ao BC, com a estatização total do sistema
financeiro, sem indenizações.
E nada disso poderá ser feito por dentro do
capitalismo, nem pelo processo eleitoral. Por isso, propomos
que os comitês do voto nulo, que já são o que existe de
mais progressivo nestas eleições, se transformem em
comitês e blocos de luta, e que se somem aos comitês de
luta que já existem desde 2013, unificando as lutas
populares com as lutas operárias, com as greves e com
outras manifestações de luta, como a dos sem-terra e semteto.
Sozinho, o voto nulo não resolve coisa alguma. Como
nenhum outro voto resolve. Mas é o voto nulo quem mais
corresponde à luta contra a farsa da democracia burguesa e
os ataques do capitalismo, como parte das lutas das
jornadas de junho passado, e por um futuro sem exploração,
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Legalização das drogas já! 62,17% dos presos por tráfico carregam menos de 100 g
De acordo com levantamento de ONG e dados do Núcleo de
Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP), mais de
67,7% dos encarcerados por tráfico de maconha nas prisões do País
foram flagrados com posse de menos de 100 gramas da droga. 14%
deles com quantidade inferior a 10 gramas. Já dos encarcerados por
tráfico de cocaína, 77,6% foram presos com menos de 100 gramas.
Do total de “traficantes” presos, 62,17% exerciam atividade
remunerada na ocasião do flagrante, 94,3% não pertenciam a
organizações criminosas e 97% não portava nenhum tipo de arma. Ou
seja, eram apenas usuários ou, no máximo, o que se passou a chamar
de “microtraficantes”.
A partir desses dados, conclui-se, portanto, que as prisões
estão repletas de consumidores de drogas, ou, no máximo, de “peixes
pequenos”, que vendem drogas enquanto estudam ou têm outro
trabalho. Raros são os traficantes com poder de mando que são
presos, e muito menos são os que chefiam toda a rede do tráfico
desde as esferas políticas e financiando o negócio, por meio de
empresas e bancos.
No total, o Brasil tem 715.655 presos (147.937 pessoas em
prisão domiciliar e o resto amontoado em celas imundas com
doenças, superlotação, estupros,
agressões e aprofundamento da
criminalidade e do aliciamento para
quadrilhas, facções e bandos). É a 3ª
maior população carcerária do mundo,
atrás apenas dos EUA e da China, que
são países muito maiores e mais
populosos, e onde há uma cultura de
repressão e aprisionamento enorme.
A falência das ações antidrogas
praticadas no Brasil são flagrantes em
todos os níveis, e, contraditoriamente,
se aprofundaram após a sanção, em
2006, da Lei 11.343, segundo a qual
usuários passariam a ser punidos
apenas com penas educativas e não
mais com prisão. Inspirada em outras
leis semelhantes em vigor em países
como Portugal e Espanha, a norma brasileira tem um critério absurdo,
ao simplesmente não especificar o que diferencia o usuário do
traficante.
Em território português, por exemplo, quem for flagrado com
até 25 gramas de maconha não é considerado criminoso; só acima
dessa quantidade é que pode ser levado à esfera criminal. No Brasil,
no entanto, não existe tal definição: tudo depende dos antecedentes
do flagrado, do local da apreensão e da própria interpretação de
delegados e magistrados em relação a toda a situação. Torna-se um

processo discricionário e cheio de subjetivismos. Os oito critérios
atualmente
usados para se fazer a distinção dão margem para uma série de
interpretações que dependem unicamente do delegado e do juiz.
Ao mesmo tempo em que teoricamente tirou o usuário da
esfera criminal, a lei também impôs normas mais duras a traficantes,
classificados como autores de crime hediondo e inafiançável com
penas que vão de 5 a 15 anos de cadeia, o que levou ao surgimento
dos chamados "microtraficantes". Estes são meros comerciantes de
pequenas quantidades de drogas com influência quase zero no
tráfico, pois atuam somente na linha de frente, seja na venda para
amigos seja no comércio em bocas de fumo secundárias.
Assim, se em 2006 os considerados traficantes compunham
14% dos condenados no sistema prisional (47,5 mil pessoas), em
2012 esse número passou para 25% (132 mil pessoas) – em um
período em que a população carcerária praticamente dobrou. Ou seja,
estes presos praticamente quadruplicaram sua quantidade! Para
efeito de comparação, apenas 11% dos encarcerados no País são de
condenados por homicídio e sequestro!
Esta realidade é um flagelo contra
o orçamento público, que escorre para
uma “guerra” inútil, e para a saúde e
liberdades democráticas da população.
Os dependentes não são tratados pelos
órgãos da saúde e ainda são privados da
liberdade em condições subumanas nas
cadeias. Sobre o aspecto econômico,
gasta-se entre R$ 1,3 mil e R$ 2 mil por
mês com um preso, que vai deixar a
cadeia pior do que entrou. Um total de
cerca de R$ 260 milhões por ano, apenas
com quem já está preso por conta das
drogas; fora o custo da repressão, dos
processos judiciais etc.
Estima-se que 1,5 milhão de brasileiros
diariamente consumam maconha. Hoje,
todos poderiam vir a sofrer acusação de
tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Fora os usuários eventuais. Tudo a depender da “sorte ou azar” de
estar com mais ou menos gramas, e da vontade da polícia e da
Justiça.
Não por acaso, 75% dos presos têm idades entre 18 e 29 anos,
e na maioria são negros ou pardos: 66,5%, exatamente.
A condenação abala a vida da pessoa por muito tempo, mesmo
após a libertação. Há restrições a prestar concursos públicos, tirar
passaporte e conseguir emprego, ao menos até o arquivamento total
dos processos. O preconceito, além de tudo, é imenso.

A ilegalidade gera lucros para a burguesia.
Mas a crise capitalista leva parte dos capitalistas a defender a legalização!
Que as drogas ilícitas são um grave problema, isto é
inegável. Do ponto de vista burguês, os governos vêm, há
décadas, travando o que se chamou de “guerra às drogas”. A
guerra, na verdade, é para reprimir usuários e atacar países
pobres produtores de droga. Nunca enfrentou os grandes
traficantes, cartéis e donos desse meganegócio ilícito, que são
banqueiros, políticos e grandes empresários legais, para quem as
drogas são apenas mais um negócio, muitas vezes seu negócio
mais lucrativo.
Esta “guerra às drogas” definitivamente fracassou e até
mesmo países imperialistas reconhecem que não é mais possível
tratar da questão apenas baseando-se nesta falsa repressão
existente até hoje. Os países produtores são os mais pobres
porque é neles que a mão de obra e as terras são mais baratas e
disponíveis. Se produz maconha e cocaína nos países
semicoloniais da mesma forma que se produz cana de açúcar,
algodão, café e soja. A repressão, portanto, era mais uma forma de

atacar estes países, ao mesmo tempo em que criava a
necessidade de uma poderosa logística para transportar e vender
as drogas nos mercados imperialistas.
Tal complexidade faz com que apenas os traficantes com
mais capacidade financeira e relação com polícias, governantes e
agentes de fronteira consigam sobreviver. Uma burguesia
riquíssima, associada diretamente à “economia legal”
capitalista, sempre controlou este setor, e ganha rios de dinheiro
com este negócio, ainda mais por ele ser “ilegal”, pois assim não
paga impostos, pode adulterar os produtos sem fiscalização, e
eliminar a concorrência de forma violenta, sem precisar de todos
os mecanismos de qualquer outro ramo capitalista.
Esta realidade aparentemente invejável e certamente muito
lucrativa, porém, cobrou e ainda cobra um alto preço do Estado
burguês sob outras formas. Diante de uma crise econômica
contínua desde 2008, que é maior da História capitalista, se tornou
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inviável gastar trilhões de
dólares para tentar frear um
negócio impossível de ser
contido, com um alto custo em
funcionários, instituições,
armas, programas de todo o
tipo e em cadeia para milhões
de pessoas.
Assim, a burguesia, que
recentemente “demonizou” as
drogas (diferentemente do
passado, em que fez guerras
para introduzir as drogas em
países, como na Guerra do
ópio com a China), menos por
questões morais e mais por
questões econômicas que a
beneficiavam, passou a se
dividir sobre o assunto. É certo
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que os setores que lucram
com as drogas seguem
fazendo lobby para mantêlas ilegais. Mas uma boa
parte dos patrões já defende
sua legalização, tanto para
assumir o negócio daqui por
diante, à medida que ele
passaria por uma grande
transformação e poderia
mudar de mãos; seja por
que veem que o capitalismo
está quebrado, e trilhões
que hoje são destinados ao
combate às drogas
poderiam ser direcionados
para seus próprios
negócios, hoje com
recursos sendo cortados.

O capitalismo se alimenta das drogas e da alienação que elas produzem
Do lado dos trabalhadores, por razões bastante opostas, as
drogas ilícitas também são um problema. Mas igualmente ganha
peso a defesa de sua legalização.
Segundo o relatório divulgado pelo Escritório das Nações
Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), em 2012 houve 183 mil
mortes registradas, tendo relação com entorpecentes. A ONU
classifica como mortes relacionadas com drogas os óbitos por
overdose, consequência da transmissão de HIV ao injetar drogas,
suicídios e traumas não intencionais sofridos por usuários.
A maioria das mortes é de pessoas com idade entre 15 e 64
anos, e está concentrada na Ásia (78.600), seguida da América do
Norte (44.600), e África (36.800). Os países da América Latina e
Caribe tiveram juntos 4.900 óbitos em 2012. No Brasil, de 2009 a
2013, o afastamento de trabalhadores dos seus empregos por
dependência de entorpecentes feitos com cocaína cresceu 84,6%, de
acordo com dados do INSS.
Diante desta realidade de violência, adoecimentos e mal estar
psíquico, que acomete milhões de jovens e trabalhadores mundo
afora, os revolucionários não podem ser a favor das drogas, sejam
elas lícitas ou lícitas. As drogas alteram a percepção sensorial, da
realidade e de si
m e s m o ,
transportando
quem as usa para
u m m u n d o
imaginário,
metafísico e
artificialmente
m e l h o r ,
mascarando a
vida real, de
privações e
embrutecida. Esse
processo de
alienação é
estimulado pelo
capitalismo (sejam
as drogas ilegais,
legais, ou vindo a
s e r e m
legalizadas), que
l
u
c
r
a
financeiramente
com elas, mas,
principalmente,
entorpece,
fragiliza e

desestrutura quem as consome.
Assim, é claro que devemos estimular a redução e o fim do
consumo das drogas, mas isto é um processo de esclarecimento,
acompanhamento de saúde e, principalmente, de luta para modificar
as condições de vida existentes, que são baseadas na exploração, na
repressão e no autoritarismo, multiplicando o desejo e a disposição
de aceitar consumir drogas.
Paralelamente a isto, contudo, cada ativista e cada trabalhador
consciente deve militar pela legalização de todas as drogas. Como
forma de combater os grandes traficantes burgueses, que matam e
mantêm comunidades inteiras sob suas ordens; para que este setor
também pague impostos; tenha atestada a sanidade e segurança de
seus produtos; para esvaziar as cadeias de jovens que deveriam
estar estudando e trabalhando; e para que a repressão e a truculência
do Estado burguês deem lugar à liberdade individual e ao debate do
que cada pessoa decide fazer consigo mesma e com seu corpo.
No Uruguai, onde além da legalização da maconha, sua
plantação, produção e distribuição estão sob o controle estatal,
zerou-se o índice de assassinatos e a violência despencou, assim
como o tráfico foi gravemente derrotado. O modelo que defendemos
não é o uruguaio,
pois defendemos
que todas as
drogas sejam
legalizadas, e que
o controle do
processo seja
estatal, mas sob
controle dos
trabalhadores e de
suas organizações
de classe, sem
haver identificação
individual do
consumo etc.
M a s
é
inegável que a
pressão popular
vem impondo
estes avanços, no
Uruguai, na
Europa, na maioria
dos estados dos
EUA. É hora de
legalizar as drogas
no Brasil!
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Ucrânia cede e aceita autonomia de Donetsk e Luhansk
Após cinco meses de conflitos armados entre o Exército da
Ucrânia e milicianos rebeldes, que defendem a independência do
leste da Ucrânia, e que deixou quase 2.900 mortos e mais de meio
milhão de deslocados, o presidente ucraniano, Petro Poroshenko,
propôs três anos de autonomia para certas zonas das regiões
rebeldes de Donetsk e Luhansk, em um projeto de lei enviado ao
Parlamento.
O documento afirma que "o regime especial de autogoverno
local se aplicará em zonas específicas de Donetsk e Luhansk",
incluídas no território em que acontece uma operação chamada de
“antiterrorista” iniciada pelo governo de Kiev em abril, com o apoio
político e militar do imperialismo europeu e dos Estados Unidos.
As zonas descritas no documento estão sob controle dos
separatistas, que atualmente dominam um terço do território de

fronteira com a Rússia. O documento inclui anistia aos rebeldes que
não tenham cometido o que se classificam como “delitos graves”,
nem tenham sido acusados de derrubar o avião da Malaysia Airlines
em meados de junho, em Donetsk.
O governo ucraniano afirma que participantes dos distúrbios
em Donetsk e Luhansk "não serão perseguidos nem administrativa
nem penalmente". No entanto, Kiev coloca o desarmamento, a
libertação de todos os reféns, e a retirada de prédios administrativos
como condição para a autonomia das zonas. Os rebeldes teriam um
mês de prazo para atender às exigências do governo central
ucraniano.
Além disso, o governo pretendia convocar eleições locais para
9 de novembro, e se compromete a garantir o uso livre do idioma
russo, uma das principais exigências dos rebeldes.

Aprovação do projeto reflete crise do governo pró-imperialista da Ucrânia
O projeto apresentado pelo governo central da Ucrânia foi
"perder os aneis para não perder os dedos", no sentido de tentar
aprovado no Parlamento, mas não sem graves contestações de
pacificar o leste da Ucrânia, onde está o principal parque industrial do
setores descontentes com as concessões de Poroshenko.
país e importantes reservas minerais. A “queda de braço”
O Parlamento ucraniano votou o status especial para as
interburguesa, que opõe UE e EUA contra a Rússia, foi levada a um
regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, assim como a realização
ponto de acordo, em nome da normalização da exploração capitalista
de eleições no dia 7 de dezembro e uma lei de anistia com condições
e dos lucros dos burgueses. Neste tabuleiro, a população da Ucrânia
para os combatentes.
e das regiões que se levantaram pela independência foi a que menos
A aprovação deste projeto é um claro recuo do governo
pôde decidir seu futuro, sendo apenas peças manipuladas pelos
Poroshenko, que assumiu a presidência da Ucrânia após um
países que há décadas saqueiam e exploram a Ucrânia.
processo revolucionário que destituiu o ex-presidente Yanukovich,
Por sua vez, a autoproclamada República Popular de Donetsk
aliado subalterno da Rússia. O governo Poroshenko é um governo
e o poder separatista de Luhansk percebem que o governo central da
enfraquecido, que não foi capaz de cumprir sua promessa truculenta
Ucrânia não consegue derrotar o levante, e falam cada vez mais duro.
de “esmagar” os separatistas, a quem, ao final, teve que ceder um
Os termos do cessar-gfogo que está em vigor neste momento,
enorme poder.
negociados em seu nome pelos russos, e apresentados pelo governo
Outros líderes ucraniasnos, como a ex-primeira-ministra Yulia
ucraniano, previa uma série de concessões aos rebeldes, mas
Timochenko advertiu que o leste da Ucrânia cairá "sob o controle total
também exigia que eles realizassem uma eleição supervisionada por
do Exército russo e dos terroristas financiados, apoiados e enviados à
Kiev. No entanto, os "governos" das regiões que hoje reivindicam o
Ucrânia por ordem de Vladimir Putin"; assim como Oleg Tyagnybok,
separatismo já declararam que não farão as eleições que o governo
líder do partido nacionalista Svoboda, classificou esta oferta de maior
da Ucrânia defende; e sim uma eleição própria, em claro desafio ao
autonomia de "capitulação (de Kiev) na guerra russo-ucraniana".
governo da Ucrânia, e aprofundando medidas separatistas.
A revolução, que derrubou o antigo governo e foi
Estes elementos de crise interna aos dois blocos burgueses
protagonizada por milhões de trabalhadores, tragicamente, não
em conflito expressam a crise do próprio regime democráticocontou com uma direção revolucionária, nem conseguiu gestar uma.
burguês ucraniano, abalado pela revolução que derrubou
O processo de luta das massas, em que centenas de pessoas
Yanukovich. Por isso, o acordo é, realmente, uma capitulação parcial
perderam suas vidas, foi usurpado por outro bloco burguês, desta vez
de Poroshenko a um movimento com características contraditórias.
aliado subalterno do imperialismo europeu e estadunidense,
De um lado, é uma luta com forte apoio popular, que é mais do
capitaneado por Poroshenko.
que simplesmente um levante separatista, e expressa uma
Sua autoridade, porém, imediatamente foi questionada. Em
resistência de trabalhadores à entrega da Ucrânia ao imperialismo
Kiev, os trabalhadores que derrubaram Yanukovich se sentem
europeu. De outro, é uma luta que claramente também foi apropriada
“roubados” em sua luta pelo novo governo, que não melhorou em
e está sendo conduzida por uma direção burguesa capacho da
nada a situação da maioria da população, mundando apenas o
Rússia, aceitando que o país esteja abrigando militares russos, que,
senhor a quem o país serve: da Rússia para a União Europeia. No
por décadas, exerceu uma violenta opressão nacional sobre a região.
leste do país, além de não se identificar com o novo governo e sua
Na ausência de uma direção revolucionária, organizada por
subalternidade à UE, os trabalhadores se sentiram atacados em
um partido revolucionário dos trabalhadores, que apontasse uma
direitos civis e democráticos elementares, como a supressão da
saída da classe trabalhadora, de ruptura com o capitalismo e com a
língua russa, muito usual nesta parte do país, e por uma série de
semi-colonização da Ucrânia, no sentido de um governo
medidas centralizadoras impostas contra a autonomia da região.
revolucionário dos trabalhadores, por uma Ucrânia unida e realmente
Assim, valendo-se de uma ilegitimidade real do novo governo
independente, o processo de crise política levou a que as diferentes
central da Ucrânia, que sucedeu um governo derrubado
frações burguesas do país o tenham dividido e estejam apostando em
heroicamente pelas massas, mas que se apropriou do poder para não
ganhar cada qual a sua parte do país a explorar livremente, em
mudar nada; e também somando-se a isso um sentimento
associação com seus chefes internacionais: a Rússia, de um lado; e
nacionalista e grão-russo reacionário estimulado pelo grande país
os EUA e a União Europeia, do outro.
vizinho, a maioria dos moradores de Donetsk e Luhanski se insurgiu,
Os trabalhadores da Ucrânia, seja em Kiev, seja no leste,
ou deu sustentação, de forma armada contra o
devem sair novamente às ruas para derrubar
governo de Kiev, capital da Ucrânia. MisturaramPoroshenko e colocar fim à opressão nacional e
se, mais uma vez de forma dialética e
submissão imposta por qualquer um dos países
contraditória, elementos progressivos de luta
que exploram a Ucrânia. Uma nova revolução é
contra o governo e o imperialismo, a uma
necessária, dirigida no sentido socialista e de
direção e aspectos reacionários, subordinados à
expropriação da burguesia ucraniana, do oeste e
Rússia e seus interesses colonizadores sobre
do leste, para que, só assim, os desejos de
esta parte da Ucrânia.
pluralidade étnica, lingüística e cultural sejam
A aprovação de um pacote de medidas que
atendidos, da mesma forma que haja
anistia os militantes separatistas, e lhes dá mais
independência de verdade e a melhoria de vida
poder político, claramente são medidas
Poroshenko, pressionado, concede autonomia às regiões. dos trabalhadores
orientadas pelos EUA e pela UE, no estilo

