R$2,00

Uma Publicação do MRS - Movimento Revolucionário Socialista

Edição número 66- Ano 5 - A serviço dos Trabalhadores e da Revolução Socialista

FORA DILMA!
FORA TODOS!
QUE OS TRABALHADORES

GOVERNEM!
O Fora Dilma ganha as ruas. A esquerda revolucionária
precisa jogar suas forças por uma saída
dos trabalhadores.
página 4, 5 e 6.
Arrocho, cortes de
verbas e direitos:
Dilma ataca os
trabalhadores para
beneficiar a burguesia
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Postalis, fundo de previdência
complementar dos trabalhadores
em correios, tem rombo
por investir em aliados
do governo!
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Ajoelhou e pagou!
Governo da “esquerda
radical” na grécia mostra
que é traidor!
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AJOELHOU E PAGOU!
GOVERNO DA “ESQUERDA RADICAL” NA GRÉCIA MOSTRA QUE É TRAIDOR!
agora chegou o “grande final” de uma história que encantou a muitos, mas
que é apenas a repetição, pela milésima vez, da saga de um partido que se
diz socialista e transformador, mas que, por não defender nem praticar a luta
pela tomada do poder de forma revolucionária, tendo por objetivo a ditadura
do proletariado, terminou por se mostrar um inimigo nas trincheiras!
Tsipras e o seu partido Syriza fizeram a Grécia pagar 1,5 bilhões de
euros de empréstimo do famigerado Fundo Monetário Internacional, que
venceu no mês de março. Para piorar a situação dos trabalhadores gregos, o
governo do Syriza assinou com a Troika, no dia 30 de março, um acordo de
refinanciamento do pagamento da dívida grega, que em três meses, abril,
maio e junho, o governo grego terá de pagar 15,2 milhões de euros da dívida,
sendo 2,8 milhões de euros ao FMI e 12,4 milhões de amortizações de
bilhetes do Tesouro em dívidas de curto prazo. Se o governo do Syriza
cumprir o programa de refinanciamento da dívida, pode receber 7,2 milhões
de euros.
O governo burguês e capitalista de Tsipras já disse que fará todos os
pagamentos e implementará políticas de austeridades, sugando ainda mais
o dinheiro dos trabalhadores gregos, que faltará para gerar emprego, pagar
salários
e garantir saúde e educação; mas que segue caindo regularmente
Aléxis Tsípras, Primeiro-ministro da Grécia e Yanis Varoufakis, ministro da economia
nos
bolsos
dos banqueiros internacionais.
os responsáveis por garantir a estabilidade da economia capitalista grega.
O Syriza é uma farsa! Antes de ser governo, era um partido do sistema,
A Grécia virou a grande sensação mundial com a eleição do partido de
reformista, oportunista e eleitoreiro, ainda que de esquerda. Agora que está
esquerda Syriza, em 25 de janeiro de 2015. O partido Syriza, que se apresenta
no poder, chefiando o Estado burguês e gerindo os interesses da burguesia
e é tratado como de “extrema esquerda”, prometia mundos e fundos há anos,
enquanto classe, passou qualitativamente à classe inimiga e é um partido
sempre concorrendo às eleições. É bem verdade que este discurso foi
burguês! Ainda conta com ilusões da massa e seu governo pode ser descrito
mudando ao longo do tempo, e o compromisso de mandar embora a Troika
como um governo de Frente Popular, pois é burguês, mas ainda é visto como
(FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia) e saída do Euro, foi
sendo dos trabalhadores por muita gente. É visto... mas não é!
dando lugar a um discurso cada vez mais manso e oportunista. Mas o pior
O papel dos revolucionários e dos ativistas honestos é denunciar o
ainda estava por vir...
Syriza e seguir lutando nas ruas pelas demandas dos trabalhadores, contra
Alexis Tsipras, líder máximo do Syriza, foi eleito primeiro-ministro, com
a Troika. Esta luta segue igual, mas agora deve se voltar contra o novo
uma enorme votação popular. A expectativa era de que, depois de décadas de
governo, assim como foi contra os governos anteriores. O Syriza é traidor! É
alternância entre um partido que se dizia de esquerda (Pasok, “socialista”) e
preciso também derrubar o Syriza e lutar, nas ruas, para tomar o poder de
um de direita (Nova Democracia), a vitória da “extrema-esquerda” fosse
verdade; não por eleições, mas por meio de organismos de poder popular,
mudar tudo e acabar com a humilhação da Grécia ajoelhada aos banqueiros
impostos por ocupações, manifestações de massa, greves e tomada
europeus e com uma população cada vez mais pobre e sem direitos, onde o
revolucionária do poder.
desemprego é maior que 20%!
O Syriza só fez o que “outros syrizas” sempre fizeram ao longo da
Pois qual foi a primeira medida de Tsipras e do Syriza depois da
História. E o que “novos syrizas”, como o PSOL no Brasil, defendem fazer.
posse? Anunciar que governaria junto dos “gregos independentes”, um
Não se pode alegar surpresa com seu fim trágico. Mas o mais grave é se
partido reacionário, burguês e completamente de direita! Qual a sua 2ª
calar diante da realidade e não reconhecer seu fracasso e sua fraude. Este é
medida? Anunciar que faria tudo para manter a Grécia na zona do Euro e que
o momento de todos os trabalhadores tirarem as lições deste processo,
viajaria para negociar a dívida do país – leia-se mendigar – junto à troika.
seguir lutando do mesmo modo heróico, mas, enfim, na direção correta e na
Sendo que esta dívida foi feita pelos próprios banqueiros que espoliaram a
única que é possível fazer melhorar a vida: pela revolução socialista!
Grécia nos últimos tempos.
Cumprindo o roteiro já visto tantas outras vezes, o Syriza se rendeu! E

Auditória de verdade é abandonar a luta pelo não pagamento da dívida!
A auditagem da dívida grega que o governo do Syriza efetivará,
alardeada por partidos como o PSOL, pelo MST, como uma grande conquista
na luta contra o FMI, não é mais do que legitimar o pagamento de uma dívida
que já foi paga várias vezes pelos trabalhadores gregos, e que nunca será
quitada. A dívida, hoje, é a principal sangria pública do dinheiro dos
trabalhadores gregos.
E, também por isso, é inaceitável que alguém queira ser chamado de
“socialista” ou mesmo “de esquerda” sem propor e lutar pelo não pagamento
deste verdadeiro roubo. Mas é justamente isso que fazem o PSOL, que desde
que foi fundado não defende o não-pagamento da dívida, e cujos candidatos a
presidente, de Heloísa Helena e Plínio até Luciana Genro sempre afirmaram
que a pagariam. O PCB, também, com o seu candidato na última eleição
presidencial, Mauro Iasi, defendeu claramente o pagamento da dívida
brasileira.
O Syriza trai os trabalhadores gregos e assume a defesa dos
banqueiros, do imperialismo e das quadrilhas de especuladores
internacionais. Sua linha de “auditar” significa vasculhar se os cálculos da
dívida estão certos ou errados! Mas como assim? Desde quando que a
política coerente com o programa da esquerda é saber se o senhor de
escravos está chicoteando de acordo com a lei? Ou exigir “fim das metas
abusivas”? Nós somos CONTRA as metas; todas! Contra o trabalho escravo.
De qualquer jeito! E contra pagar a dívida! Seja com o cálculo certo, errado,
corrigido, diminuída ou aumentada!
As dívidas dos países com o FMI, BCE, e banqueiros não existem e
não são legítimas! É o imperialismo e os banqueiros quem devem aos
trabalhadores, por tudo que já foi roubado da classe trabalhadora mundo a
fora!
A “auditoria cidadã”, que além de tudo tem este “cidadã” como conceito

burguês de que todos são iguais, e não divididos em classes, nada mais é do
que a cobertura de esquerda de uma campanha capitalista de apenas “rever”
os valores com que somos roubados!
O Syriza finge questionar a dívida grega, quando, na verdade, a
legitima, querendo apenas negociar seus valores, entregando-se à
agiotagem internacional e a exploração capitalista através do saque da
riqueza da classe trabalhadora grega, através do pagamento da dívida. A
verdadeira saída para os trabalhadores gregos é mobilizar para derrotar o
governo de Tsipras, o FMI, o BCE e os banqueiros, impondo-lhes o não
pagamento da dívida grega!!

Com a continuidade do pagamento da dívida Tsipras
e seu governo enfrenta os primeiros protestos.
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O PT vinha sendo desde que assumiu o poder em 2003 o fiel
depositário da burguesia nacional e principal representante do
imperialismo no Brasil. Tinha assumido tal posição já que conseguia
conter os movimentos sociais, tarefa tão necessária aos intersses da
burguesia para que fossem criadas as condições de aumentar o lucros e
aplicar as reformas urgentes para os interesses da classe dominante.
A crise abateu em cheio o governo e suas intituições,
transformando a crise que seria somente economica em uma crise
política, mas que afeta o regime democrático burguês como um todo.
Esse processo se aprofunda com o próprio desgaste do que era a última
esperança de mudança “por dentro” do sistema e o regime que
siginificou o projeto petista de poder.
Isso tem uma implicação profunda para aqueles que se dedicam
a construir uma outra sociedade no Brasil e no mundo, por que significa
que mesmo trocando o governo essa crise não se fecha por completo, já

RAPIDINHAS

que todo o regime está podre e completamente no descrédito.
Assim, hoje a classe trabalhadora desconfia dos partidos, da
justiça, da política, dos sindicatos, dos padres e pastores, etc. É difícil
achar em quê e em quem acreditar. E nós do MRS dizemos para “sair às
ruas! Acreditar apenas em si mesmos, sem esperar eleições, e partir
para cima do governo!” como expresso em nossas páginas centrais.
O petrolão continua em destaque, cortes de gastos, rombo no
plano de previdência dos trabalhadores dos Correios, uma categoria que
se enfrenta com o PT desde seu primeiro mandato, assim como o
aumento das diárias dos ministros do STF em 80%, os aumentos
continuam fazendo nossa vida mais cara, e o governo petista, seus
aliados e a burguesia são incapazes de encontrar uma saída para essa
crise, a não jogar a conta nas nossas costas. Por isso não devemos ter
dúvidas em lutar pelo novo e destruir o velho! Fora Dilma, fora todos! Que
os trabalhadores governem!

!

www.mrsocialista.org
Entre em contato pelos telefones:
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

Endereço para contato:
Rio Grande do Sul
Sede Porto Alegre - Rua General Vitorino, 250, ap. 36.
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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Arrocho, cortes de verbas e direitos:
Dilma ataca os trabalhadores para beneficiar a burguesia
A crise econômica está destroçando as finanças do Brasil. Depois de
entrar em recessão e não crescer nada em 2014, as contas públicas, que já
estavam em péssimo estado, começam 2015 ainda piores e gerando
conseqüências gravíssimas à maioria da população.
Como reflexo de uma economia em frangalhos, o governo Dilma
publicou no Diário Oficial da União um decreto que corta 1/3 de todo o
Orçamento federal, sem restrição da área. Cortarão bilhões da saúde,
educação, habitação popular; de tudo! Os chamados “gastos não obrigatórios”,
que são tudo, exceto salários e repasses constitucionais, incluindo
investimentos em escolas, construção de hospitais, reajustes salariais, etc.,

segundo o Decreto 8.389, poderão ser cortados em até R$ 100 bilhões,
conforme estimativas!
A nova equipe econômica – com os ministros Joaquim Levy (Fazenda) e
Nelson Barbosa (Planejamento) e o presidente do Banco Central, Alexandre
Tombini - quer entregar um superávit primário equivalente a 1,2% do Produto
Interno Bruto (PIB) neste ano e, nos dois seguintes, de 2%. Para isto, já
anunciaram que o abono do PIS praticamente vai acabar e que as pensões por
morte e o acesso ao seguro-desemprego vão ser drasticamente cortados!
Agora, além de retirar direitos, vão arrebentar com os investimentos sociais e
públicos!

Salário mínimo congelado
Junto dos ataques históricos a direitos essenciais dos trabalhadores,
Dilma vai congelar o valor real do salário mínimo! O ministro da Fazenda,
Joaquim Levy, já disse que quer mudar a fórmula que hoje reajusta o salário
mínimo, que prevê, além do reajuste das perdas com a inflação, um ganho
relativo ao crescimento do PIB de dois anos antes. É um modo de só repor a
inflação e deixar o salário mínimo congelado daqui por diante!
Mesmo que esta fórmula não seja mudada, em 2016 e em 2017 não haverá
aumento real algum! Isto por que, mesmo com a atual regra, os PIBs de 2014

(ano que recém terminou) e o de 2015 serão próximos de zero! Para o ano que
vem, já é certo que o salário mínimo só aumentará conforme a inflação oficial
(que está longe do que realmente sobem os preços reais).
Isso representa um ataque gigantesco a uma população cada vez mais
endividada, envelhecida e com maiores necessidades de gastos com remédios,
comida e juros, todos itens que sobem muito acima da inflação anunciada pelo
governo.

Dilma ataca os mais pobres!
Cortes vãos da Educação a Minha casa minha vida...
No Ministério das Cidades, por exemplo, o bloqueio dos repasses de
custeio, limitados a 1/18 do previsto, liberados mensalmente, atinge em cheio o
Minha Casa, Minha Vida. Parte dos subsídios concedidos pelo programa
habitacional é classificada no Orçamento como custeio e, portanto, está sujeita
ao corte.
O Minha Casa responde por 88% do custeio de R$ 5,2 bilhões do
Ministério das Cidades no projeto de Orçamento deste ano. Arredondando, o
MCMV custa R$ 4,6 bilhões e os gastos com o restante do ministério custam R$
600 milhões. O decreto que corta até 1/3 de todas as chamadas “despesas nãoobrigatórias”, por sua vez, determina uma redução do custeio em R$ 144

milhões mensais, ou R$ 1,7 bilhão no ano. Por um cálculo matemático bem
simples, mesmo que o resto do ministério ( R$ 600 milhões) não gastasse mais
nenhum centavo em custeio (o que é impossível), ainda teriam que ser cortados
R$ 1,1 bilhão do Minha Casa Minha Vida.
Da mesma forma que comprar uma casa ou apartamento vai se tornar
mais caro sem o subsídio, que vai ficar menor e disponível para menos gente, os
trabalhadores também sofrerão com menos gastos em hospitais, postos de
saúde, escolas, investimentos em transporte, segurança, pesquisa, tecnologia,
lazer, etc.

Luz mais cara faz contas irem para o vermelho!
A conta de luz ficou mais cara, em média, 23,4% em todo o país a partir
do dia 2 ed março! No Rio Grande do Sul e em outros estados, a conta subiu
39,5%! Em São Paulo, onde as pessoas já estão sem água, o aumento médio
das tarifas foi de 31,9%! Em Minas, a alta foi de 28,8%! No Rio, de 22,5%! Ao
todo, houve alta para 58 distribuidoras de eletricidade do país!
O governo Dilma explica que a cobrança extra é uma consequência do
uso da energia das termelétricas, que são mais caras, e que passaram a ser
custeadas pelas tais “bandeiras coloridas” na virada do ano. O que Dilma não
diz é que só foi necessário utilizar a energia termelétrica, mais cara, pois todas
as obras de hidrelétricas e enegia alternativa – como a eólica – estão paradas,
por falta de dinheiro, má administração e corrupção!
Até o ano passado, 13,1 milhões de famílias tinham direito à Tarifa
Social, programa que concede descontos escalonados de 10% a 65% na conta
de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) alega que as famílias

excluídas do programa não se enquadram mais nos critérios exigidos pelo
governo, mas é claro que não houve 45% de beneficiários que deixaram de ser
pobres como o governo exige. A exclusão de quase metade dos beneficiados é
a prova de que Dilma está economizando com os mais pobres e fazendo os que
menos têm pagarem a conta do roubo na Petrobrás e de um governo que só
beneficia banqueiros e grandes empresários.
O programa Tarifa Social consumirá R$ 2,166 bilhões neste ano, ao invés
dos R$ 2,78 bilhões previstos, se não houvesse a tesourada de Dilma, que
retirou o benefício de quase 6 milhões de famílias. Como saldo, uma economia
de pouco mais de R$ 700 milhões, quando, apenas para pagar a dívida pública,
se gasta por ano R$ 900 bilhões! Ou seja, quase 1300 vezes mais! Apenas na
Petrobrás, o PT e seus aliados roubaram R$ 88 bilhões, o que poderia manter o
custo dos benefícios destas famílias excluídas por mais 125 anos

Pátria educadora com menos acesso à educação!
O programa, que concede bolsas de estudos
para alunos de cursos técnicos, terá a sua primeira turma
de 2015 com aulas começando somente em 17 de junho!
É óbvio que, se a “1ª” turma começa no meio do ano, não
haverá uma segunda turma, como vinha ocorrendo há
anos! Assim, sem alarde, o governo Dilma caba de
destruir o Pronatec e passar a faca em metade das
vagas oferecidas! Isso só com a medida de cancelar uma
turma inteira. Fora que a única turma existente deve ter
menos alunos que o normal, pois Dilma não paga em dia
pelas vagas.
Pronatec
Em 2014, foram realizadas 440 mil matrículas do
Pronatec. Neste ano podem ser apenas 200 mil. Do ano
passado, mesmo já estando em março, Dilma segue
devendo 2 meses das mensalidades dos alunos. É um
absurdo enorme, pois, para começo da questão, não
deveria haver compra nenhuma de vagas. O governo
deveria garantir vagas públicas, nas escolas técnicas
que já existem e nas centenas ou milhares que deveriam
ser construídas. Ao invés disso, Lula e Dilma resolveram
privatizar a educação técnica no Brasil! E, agora, Dilma

está acabando até com o que tinha terceirizado e
privatizado.
Outra vez, são os mais pobres – jovens que não
têm perspectiva de fazer um curso superior, e
veem no ensino técnico a chance de um emprego
menos qualificado e com renda mais baixa – os
que estão sendo punidos.
É hora de dizer “chega!”. Não há nada a
conquistar nestes 4 anos de Dilma, que está
destruindo o país. É preciso derrubar Dilma nas
ruas, pela esquerda! Nem Dilma, nem seu vice,
Michel Temer (PMDB), nem a oposição burguesa
liderada pelo PSDB podem atender às
necessidades dos trabalhadores. É preciso
colocar todos eles para fora, expropriar os bancos
e grandes propriedades capitalistas e garantir que
sejam as mobilizações populares a construir um
novo poder, em que os trabalhadores governem
diretamente, por meio de organismos de luta direta
e de organização pela base.

edição nº66

Página 6

Por que não priorizar a reforma política?

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

A reforma política é a
grande cortina de fumaça do
momento. Falada há 20 anos,
nunca foi realizada exatamente
porque o PT, PMDB e PSDB nunca
quiseram mudar um sistema que
beneficia a eles mesmos. Falar
disso novamente, no meio da crise
que vivemos, é querer ganhar
tempo, desviar a discussão e
manter tudo como está.
Nós defendemos uma
reforma política que permita, entre
suas primeiras mudanças, derrubar
presidentes, governadores,
prefeitos e parlamentares a
qualquer momento, se for a
vontade popular! Nada mais
avançado da “reforma política” do
que mandatos revogáveis a
qualquer tempo e que se derrube
Dilma agora, por exemplo!
Além disso, defendemos o
fim do financiamento eleitoral pelas
empresas. Mas também somos
contra o financiamento público. É
um escândalo que o Congresso
tenha acabado de triplicar o fundo
partidário, que já havia sido
multiplicado muitas vezes nos
últimos anos. É uma forma dos
partidos roubarem o dinheiro do
povo de forma legalizada. E até
mesmo partidos como o PSTU,
PSOL, PCB e PCO fazem a festa
com estes recursos! Defendemos

que as legendas tenham o mesmo
tempo de televisão e rádio, mas
que só seus próprios militantes
possam pagar suas campanhas,
com teto de gastos, para não haver
abuso do poder econômico. Manter
o financiamento privadoempresarial ou viver de mamar os
cofres públicos (financiamento
público) igualmente alimenta a
corrupção. Mas ninguém concorda
com esta medida que propomos.
Sabemos por quê...
Ainda propomos que
o salário dos eleitos seja de
um salário mínimo, que não
haja restrições para legalizar
um partido e lançar
candidatos, e que até
mesmo pessoas “avulsas”
possam se lançar
candidatas, sem filiação a
nenhum partido.
Defendemos o fim do voto
obrigatório, o fim do Senado
(casa aristocrática e
conservadora por natureza),
a extinção dos CCs, que
devem ser totalmente
substituídos por funcionários
de carreira concursados, etc.
Poderíamos começar por aí
a discussão...
Mas nada disso é
pauta da reforma política
proposta por nenhum

partido, seja do governo ou da
oposição, tanto de direita, quanto
de esquerda! Com um Congresso
infestado pelo PT, PMDB e PSDB,
cheio de ruralistas, fanáticos
religiosos e burgueses de todo tipo
e mesma falta de caráter, o que se
pode esperar de uma reforma
política? Mais que ingenuidade,
defender isso é cumplicidade com o
atual sistema. É governismo puro!
Mesmo que a pessoa que defende
isso não se dê conta disso.

Não queremos maquiar o
cadáver da democracia
representativa atual. Não
queremos reformar o que está
ruindo. Queremos colocar abaixo e
construir o novo, um poder popular
e operário, por um governo
sustentado em organismos dos
trabalhadores. A reforma política,
neste contexto, é um golpe e uma
farsa. Lançada por encomenda
para dar chance de Dilma respirar.

E se assumir o Temer? O que propomos como alternativa?
Não vai mudar nada! E
Renan? Nada! E Eduardo Cunha?
Nada! Ora, os 3 são do PMDB e do
governo Dilma! Nem se Aécio
assumisse, o que é impossível sem
novas eleições, mudaria coisa
alguma.
Aliás, a vitória de Aécio no
2º turno das eleições passadas,
que não ocorreu por um triz, não
teria mudado nada do que vem
ocorrendo! Tudo que Dilma disse
que Aécio faria é ela mesma quem
está fazendo. E até mais, como a
venda da Caixa, anunciada por ela,
e que Aécio dificilmente teria
condições de propor, após ter,
defensivamente, negado mil vezes
esta iniciativa. Seja como fosse,
Aécio, no máximo, faria o que Dilma
já faz: cortaria direitos, aumentaria
impostos, venderia patrimônio
público, nomearia ministros
reacionários, etc.
Quem tem medo de Aécio?
Não os trabalhadores que estão
sendo desempregados em massa
na indústria, ou os servidores com
salário arrochado, ou a população
em geral que sofre com o corte das
verbas da saúde, educação e
transporte, junto do aumento
absurdo do custo de vida. Aécio é
igual à Dilma, como o PSDB é igual
ao PT por isso chamávamos os
trabalhadores à votarem nulo nas

eleições de 2014!
E é tragicômico que seja o
PSDB a denunciar e tentar barrar o
confisco do Imposto de Renda e a
retirada de direitos dos
aposentados, pensionistas,
desempregados e de quem sacava
o abono do PIS. Isso só está
ocorrendo por que em nenhum
momento a esquerda se propôs a
ser uma radical alternativa ao
governo Dilma, tanto que Psol no
segundo turno chamou voto contra
Aécio, dizendo para as pessoas
votarem em branco, nulo, ou em
Dilma, confundindo nossa classe,
dizendo, de outra maneira, que,
entre os dois, Dilma é menos pior.
A esquerda perdeu o trem da
história. Antes mesmo das jornadas
de junho/julho de 2013 os
trabalhadores já demonstravam
sua insatafisfação com os
governos e o regime, porém se
recusavam a construir uma grande
jornada de lutas para derrotar o
governo Dilma e seus planos,
assim como se recusaram a
construir a greve geral, deixando o
caminho livre para a oposição de
direita angariar todo o
descontentamento contra o
governo petista. E a esquerda vai
cometer outro erro caso não
entenda que esses setores buscam

nosso programa quando saem as
ruas.
Se Aécio ganhasse, só
mudaria o lugar dos partidos, com
os tucanos aplicando as mesmas
medidas, e o PT simulando ser
contra. E Aécio deixou isso muito
claro, quando disse que Dilma
roubou várias de suas ideias para
resgatar a economia.
Nós lutamos para derrubar
todo mundo! Dilma se elegeu com
dinheiro roubado da Petrobrás. Ela
é a chefe e principal beneficiária da
quadrilha que saqueia os cofres
públicos em todo o contrato que é
assinado no Brasil. Mas, junto dela,
foi eleito Michel temer. É óbvio que
não se pode cassar um sem cassar
o outro. Como não se pode deixar
de cassar Renan Calheiros e
Eduardo Cunha, apontados como
ladrões do esquema junto com os
petistas. Todos têm que ser
derrubados de seus cargos, ter os
bens expropriados e serem presos!
É Fora Dilma, Temer e o Congresso
Nacional todo.
No lugar deles, os
trabalhadores devem governar o
país, por meios de associações por
local de moradia, emprego e
estudo. Em cada bairro, fábrica,
empresa e escola devem ser
formados comitês operários,

populares e estudantis, para
organizar os explorados e assumir
o controle da economia e da
política, por meio de uma
revolução, que destrua o atual
Estado burguês e o substitua por
um Estado dos trabalhadores, com
a máxima democracia operária e a
luta implacável contra a burguesia
nacional e imperialista.
Este é o nosso programa!
Mas e se não conseguirmos aplicálo? Ora, vamos lutar desde o início
e em todos os momentos por ele,
mas temos que saber que a luta
pela revolução socialista é um
processo, e que a derrubada de um
presidente burguês já é um passo
importantíssimo nesta luta. Não
lutamos apenas se todo nosso
programa for vitorioso. A luta de
classes não se guia por imposições
idealistas ou desejos e caprichos. É
uma luta, uma guerra! Enquanto
nós estaremos lutando pelo
programa revolucionário, a
burguesia apresentará as suas
saídas, e os partidos de esquerda
traidores também apresentarão
suas propostas. Não sabemos o
que vai ocorrer, mas não podemos
abrir mão de lutar e de disputar e
fazer com a que a massa em
movimento aprenda com a melhor
das pedagias – a prática.
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Ninguém sai ileso: Postalis, fundo de previdência complementar dos
trabalhadores em correios, tem rombo por investir em aliados do governo!
O
s
escândalos
d
e
corrupção
tomaram
conta do
país. A cada
dia que passa mais e mais detalhes de como operava um verdadeiro
plano de saque sistemático do dinheiro público, assaltado
diariamente por políticos, empreiteiros, bancos e operadores vem à
tona.
Mas uma face pouco conhecida da corrupção mesmo sendo
uma das primeiras formas de corrupção que o PT, assim como de
outros governos que já tinham passado, utilizou para financiar suas
campanhas políticas e assim buscar formas de concretizar seus
plano de poder e da burguesia que o paioava no período.
Esse cenário surge agora com um plano esdrúxulo
apresentado pelo conselho administração do Postalis, instituto de
Previdência Complementar dos trabalhadores em correios, a maior
empregadora celetista do país com mais de 120 mil trabalhadores,
para salvar o Instituto que chega ao fundo do poço por investir em
ações completamente duvidosas, sempre usando critérios políticos,
leia-se caixa dois, propinas e benesses para os direitores desse
fundo e os partidos aos quais fazem parte, PT e PMDB
principalmente, os mesmos diregentes da empresa de correios e
telégrafos.
O instituto responsável pela complementação na miserável
aposentadoria concedida pelo INSS, daqueles que se desgastaram
tanto com um trabalho tão penoso, amarga 5,6 bilhões de reais de
déficit, e agora sendo cobrado um aumento de 25,98% sob a taxa

mensal de manutenção do fundo, um aumento absurdo visto que os
trabalhadores em sua maioria pagam dois planos de previdência do
mesmo intituto, um o PBS e o outro o Postalprev, outro plano
eferecido. Esse aumento será pago durante 15,5 anos até o fim do
prejuízo do fundo.
Sendo que destes 5,6 bilhões cerca de 1,350 bilhões de reais
a direção da ECT sob presidência de Wagner Pinheiro (PT), exdiretor do Petros, fundo de previdência complementar dos
trabalhadores da Petrobrás) ter suspenso o pagamento da RTSA
(Reserva Técnica de Serviço anterior) o depósito que a ECT efetua
em igual valor, no fundo do trabalhador.
Mas o mais escandaloso é como chegou no restante do valor.
Postalis investiu cerca de 1,6% do valor do rombo nas empresas
EBX do grupo de Eike Batista. Além disso, o instituto era o único
investidor de um fundo administrado pelo Bank of New York Mellon
Corp, posteriormente comprado pela Atlândica Administração de
Recuros Limitada, esse fundo mantinha vínculo com a Venezuela e
a Dívida Argentina, assim que iniciou o processo de juducialização
da dívida da Argentina, seu valor caiu em 65%. Bancos muito
valáteis brasileiros também receberam investimentos a partir do
dinheiro dos ecetistas como BVA com investimento de 135,6
milhões de reais; e Cruzeiro do Sul - ambos quebraram. Não
bastasse isso o dinheiro foi envestido inclusive em um dos pilares
arruinados do capitalismo, o instituto investiu 18 milhões de reais no
banco de investimentos Lehman Brothers em agosto de 2008, no
auge da crise economica. Esse banco como todos sabem, e não
precisava ser nenhum economista para saber que não era um bom
investimento, faliu!
Tudo isso foi feito com a leniencia da a Previc (orgão
vínculado ao Ministério da Previdência com a intenção de regular as
previdências complementares), o Banco Central e a CVM
(Comissão de Valóres Mobiliários), que simplemente deixaram o
dinheiro dos trabalhadores irem pelo ralo enquanto deveriam ter
investigado e impedido essas perdas bilionárias.
Fica claro o caráter político do uso dinheiro dos
trabalhadores! O governo e os partidos que o compõe investem em
fundos com a intenção de “salvá-los” assim garantindo propinas e
investimentos nos caixas dois para financear os partidos do poder. E
agora os diretores do Postalis, incluíndo Tablibã, José Rivaldo,
algoz dos trabalhadores em correios e militante ferrenho da Artsind,
diretor de finanças da Fentect/CUT, ex-sercretário-geral da Fentect,
autor do Acordo Bianual, que concorreu nas eleições com o PSTU
em disputa pelo Sintect/SP, assinou em baixo desses investimentos
desde que assumiu sua cadeira no Postalis e agora assina embaixo
de mais essa ataque de 25% de reajuste por mais de 15 anos!
O mesmo uso político ocorre com os próprios cargos das
estatais, em que hoje são loteados não se importam competências
com as competências dos trabalhadores, simplesmente o que
importa é botar os seus com a intenção de abocanhar os valores das
funções para o caixinha do partido e assim se perpetuar no poder.
Vale tudo para continuar mandando!

Wagner Pinheiro, atual presidente dos Correios e ex-diretor da Petros,
fundo de previdência complementar dos trabalhadores da Petrobrás.

Um programados trabalhadores é necessário
Por isso, assim como em todas outras instituições falidas do
regime os trabalhadores precisam agir com seu programa.
É necessário imediatamente destituir todos os dirigentes do
instituto, para que iniciam investigações de todos os conselheiros e
diretores, tanto atuais, como ex; todos os dirigentes das empresas
que receberam investimentos do fundo de pensão. É necessário
quebrar sigilo fiscal e bancário de todos eles, e se achar
irregularidades com relação a sua renda e patrimônio é necessário
que se exproprie seus bens e os coloque à disposição do fundo de
previdência dos trabalhadores para ressarcir os cofres achacados por
esses corruptos.
O governo Dilma deve cobrir o rombo com os valores que
restam incluindo o pagamento do que a própria estatal deixou de

investir no fundo de pensão. Afinal de contas, 1,5bi os Correios
deveriam ter depositado e o governo e suas falidas instituições, BC,
Previc e CVM, deixaram de o fazer no devido momento.
Total reestatização, sem indenização, de todos os setores
postais, agências, empresas prestadoras de serviço exclusiva, etc.
Postalis e ECT sob controle dos trabalhadores imediatamente. É
necessário fazer eleições diretas, com mandatos revogáveis, para
todos os cargos da empresa, de seu fundo de pensão e de seu plano
de saúde. Acabando com os critérios partidários e corporativistas
instaladas na ECT no governo do PT, do PSDB, do PMDB e todos
outros burgueses que sempre exploraram, roubaram os
trabalhadores e a população brasileira.
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O Fora Dilma ganha as ruas. A esquerda revolucionária
precisa
jogar
suas
forças
por uma saída dos trabalhadores.
Terremoto, exploração e miséria
podem
ter matado
100 mil
pessoas!
O longo processo de ruptura
das massas com o PT se completou.
Qualitativamente, a classe
trabalhadora e os setores
assalariados em geral já estão na
oposição ao governo burguês de
Dilma Roussef. As eleições de 2014
mostraram que a maioria da
população já rompeu com o PT e
que a maioria da classe
trabalhadora organizada já está
contra o PT. São coisas diferentes,
mas igualmente importantes. Dilma
foi eleita por pouco mais de 1/3 dos
eleitores. Quase a mesma
quantidade votou em Aécio Neves e
apenas um pouco menos não votou
em ninguém, representando mais
de 39 milhões de votos nulos,
brancos e abstenções. Ao mesmo
tempo, entre os setores
organizados, como metalúrgicos,
bancários, correios, servidores
públicos federais, etc., foi evidente a
perda de apoio político e de votos
contrários ao PT, em massa. Em
praticamente todas as principais
cidades com concentrações
operárias e de trabalhadores destas
categorias citadas, o PT foi
sumariamente derrotado. A
realidade é que aqueles que
votaram no PT o fizeram por que
acreditavam que era o menos pior, e
uma grande parcela daqueles que
votou em Aécio no segundo turno, o
fez para punir o PT, ou para alternar
com a atual presidência, não por que
confiam em seu projeto político.
Este resultado das eleições
de 2014 foi o reflexo de uma ruptura
já ocorrida antes, e cuja
manifestação de massas mais
significativa foram as jornadas de
junho e julho de 2013, quando
milhões de pessoas saíram às ruas
exigindo a redução das tarifas de
transporte, mas também saúde,
educação, fim da corrupção,
derrubada do projeto que atacava

homossexuais e uma infinidade de
pautas, quase todas elas
progressivas e "de esquerda", ainda
que reinasse ainda uma grande
confusão de temas, falta de
hierarquia nas palavras de ordem e
dispersão sobre a quem direcionar o
ódio, que era pulverizado sobre uma
série de culpados.
Pois 1 ano e meio depois,
com o Brasil numa recessão, a fúria
das ruas de 2013 e a bronca
manifesta na eleição de 2014 voltam
à tona. Seria muita estupidez
política não reconhecer a ligação
entre estes processos, não como
uma linha reta, de continuidade
linear, mas como um processo
dialético e contraditório, em que as
demandas sociais se avolumam e o
governo não apenas não resolve
coisa alguma (muito menos o que
prometeu), como lança em série um
pacote de aumento violento de
impostos (em especial dos mais
pobres e dos assalariados, como
luz, combustíveis e produtos que
antes continham subsídio), retirada
de direitos trabalhistas e
previdenciários (cujo alvo foram
viúvas do INSS, desempregados,
pobres que sacavam o abono do PIS
e pescadores humildes). Em pouco
mais de 4 meses, Dilma anunciou a
venda da Caixa Federal, afundou a
Petrobrás, confiscou mais dinheiro
dos assalariados via Imposto de
Renda não corrigido, acabou com o
Minha Casa Melhor (que financiava
móveis e eletrodomésticos),
aumentou os juros da casa própria e
do país inteiro (subindo a Selic 4
vezes!), nomeou 39 bandidos para
os ministérios (a verdadeira elite
branca!), praticamente fechou o
Pronatec, arrasou com o FIES,
cortou verbas de todos os
ministérios, em especial da
educação, onde universidades
estão sem verba alguma, e assim

por diante. Março de 2015 é, assim,
herdeiro, ainda que diferente e
distorcido, de junho de 2013 e de
outubro de 2014.
Naturalmente, a ampla
maioria da população não suporta
mais Dilma! Os mais de 60% quem
já estavam contra o governo nas
eleições se radicalizaram, pois foi
ataques em cima de ataques nestes
4 meses após a eleição, além do
estouro do maior escândalo de
corrupção da história do país, talvez
um dos maiores do mundo, agora
revelado em detalhes.
Paralelamente, os eleitores de
Dilma, cuja maioria já votou no PT
de "nariz tapado", sem entusiasmo
nenhum, se decepcionaram com
seu ministério cheio de corruptos,
reacionários e fascistas. Da mesma
forma, viram sua vida piorar ainda
mais, com a recessão instalada,
somando tudo isso à sensação
(verdadeira) de que Dilma mentiu
sem parar na eleição e que é parte
de um governo que deu as costas a
quem ainda acreditou nele.
Segundo pesquisa Datafolha
divulgado no dia 1 de abril, o
governo Dilma conta com somente
12% de aprovação achando o

governo bom, enquanto 64% acham
o governo ruim ou péssimo.
Segundo o relatório “os principais
problemas do Brasil, citados
espontaneamente pelos brasileiros,
estão ligados à saúde (26%) e
corrupção (21%). Em seguida
aparecem problemas relacionados
à violência e segurança (14%),
educação (9%), desemprego (6%),
falta d'água (4%), inflação (4%),
economia (2%) e fome/miséria
(2%)”.
Diante disso, as
manifestações massivas de 15/03
são de importância vital, ainda mais
em comparação com o fracassado
13/03, onde em sua maioria eram
lúmpem-proletários e
desempregados, ambos setores
pagos, e militantes do PT estiveram
presentes na defesa de Dilma. O
15/03, queiramos ou não, marcou a
retomada dos protestos contra a
situação econômica e política do
país, e seus méritos e deméritos têm
tudo a ver com os setores que se
dispuseram a dirigir esta luta, e com
os que se esconderam e capitulam à
Dilma e ao PT. A massa saiu às ruas
com quem se dispôs a dirigi-la.

Quem tem a ganhar com os protestos contra Dilma?
Os ricos não dependem de
FIES, Pronatec, SUS com verba
cortada, professores cujo piso não é
pago, financiamento da casa própria,
gasolina barata, ônibus decente ou
pensões do INSS, segurodesemprego e abono do PIS. São
pessoas pobres e de classe média
aquelas que estão sofrendo com o
governo de direita de Dilma.
Ao exigirem o Fora Dilma (e
alguns ricos aderirem, é claro, apesar
de 13 anos lucrando como nunca por
causa do PT), os setores que estão
sendo atacados (bem mais
integrantes da "classe média" do que
pobres, é verdade), estão fazendo o
que a esquerda de verdade sempre
lhes propôs fazer: sair às ruas!

Acreditar apenas em si mesmos, sem
esperar eleições, e partir para cima
do governo! Suas limitações e erros
são produto dos preconceitos e de
um nível de consciência ainda
intermediário, o que são retratos da
realidade, e não coisas imutáveis e
cristalizadas. Agora, para mudarem e
avançarem, é preciso que a
esquerda de verdade se disponha a
disputar este grau de consciência.
Se a maioria dos que bateu panelas e
apagou luzes durante o desastroso e
mentiroso discurso de Dilma em 8/03
era de bairros de classe média e
classe média alta (mas não só deles),
o que dizer da vaia estrondosa que
Dilma levou na Feira da Construção
Civil de SP, poucos dias depois?

Quem vaiou a plenos pulmões foram
vendedores precarizados (formados
por desempregados que fazem bico
por 2 ou 3 dias, ganhando R$ 50 para
isso) e o público em geral (quem já foi
numa feira qualquer destas sabe
quem é o público médio delas,
formado por famílias pobres,
assalariados de baixa renda e
poucos com um pouco mais de
recursos). Quem quiser insistir com o
discurso de elite branca ou coxinhas
vai ficando cada vez mais isolado.
Mas quem é a chamada
classe média? A verdade é que não
existe uma classe chamada de
classe média. Ela é uma junção de
setores que, pelo critério da renda,
não seriam considerados nem ricos

classe mais heterogênea que existe
(mais que o proletariado e mais que a
burguesia, por maiores e inúmeras
diferenças que haja no interior de
cada uma destas classes mais
importantes). Há pequenos
burgueses muito ricos (mesmo sem
serem burgueses) e há pequenos
burgueses muitíssimo pobres
(mesmo sem serem proletários). Há
os que trabalham quase nada ou
nada, vivendo de rendas; e os que se
matam, trabalhando mais que os
proletários, explorando a si mesmo e
a suas famílias de modo brutal e por
jornadas absurdas de trabalho.
Pois esta heterogeneidade
toda leva a pequena burguesia a ser
muito volúvel politicamente. Em
geral, o pequeno burguês quer ser
um burguês. Pensa e defende coisas
como um burguês, sendo, em média,
muito reacionário em "tempos
normais". Mas, apesar do que pense,

a maioria deles é explorada e só teria
a ganhar com o fim do capitalismo e
com o advento da revolução
socialista. Por isso, precisam ser
disputados! Não vão dirigir a
revolução, não são os responsáveis
por este processo nem seu sujeito
social, mas, em sua maioria, são
explorados e podem e devem se
somar à revolução. Em épocas de
radicalização política, abandonam
suas posições pacatas e aderem a
quem lhes dá soluções de mudança,
sejam os revolucionários, sejam os
fascistas. A História está cheia de
exemplos das duas situações. Esta é
a pequena burguesia; confusa,
atrasada, seguidista das outras
classes, mas que, ou talvez
exatamente por isso, deve ser
disputada pelos proletários.
A classe média, então, muito
mais! Pois a classe média é formada
pela maioria dos pequenos

burgueses, mas, muito mais, por
proletários, que são a imensa maioria
da sociedade e também dos que não
são "nem ricos nem pobres". A classe
média, este termo impreciso, reflete
muita da ideologia burguesa, de seus
preconceitos, atrasos e equívocos
(mas o proletariado também o faz,
inclusive os mais pobres), mas a vida
deste setor da população é
extremamente penosa. São parte
dos que mais sofrem com o aumento
do custo de vida, com o desemprego,
os salários congelados, os péssimos
serviços públicos de saúde,
educação, segurança e assim por
diante. E é a vida material, que
empurra a classe média a lutar, o que
predomina, mais cedo ou mais tarde.
A classe média, esta
generalização policlassista, foi quem
mais se insurgiu contra a ditadura
militar. De suas "fileiras" saíram tanto
a maioria de guerrilheiros como eram

"de classe média" muitos dos
operários, professores e setores
proletários organizados que
assumiram a frente da luta e das
greves contra a ditadura no final dos
ano 70 e início dos anos 80. Eram
proletários... de classe média.
Depois, foi eminentemente a classe
média quem saiu às ruas pelo Fora
Collor. E, aliás, foi a classe média
quem criou o PT. Não foram os
setores mais pobres, muito menos os
setores do proletariado mais
desorganizados, precários, do
Nordeste e das regiões mais pobres,
os que protagonizaram esses
episódios.
A classe média, como um
todo, não é inimiga dos
trabalhadores, é formada por
trabalhadores e só tem a ganhar com
a revolução, mesmo que não saiba
disso e a rejeite. É nosso dever
disputá-la!

Mas há quem defenda o golpe militar nas manifestações contra Dilma.
Como estar em uma manifestação com gente assim?
Nos protestos pelas Diretas
Já, depois de muitos operários e
estudantes darem a vida para acabar
com a ditadura, já com o regime
caindo, figuras do MDB, que sempre
foram da turma do "Sim, senhor" à
ditadura, legitimando a tortura como
oposição bem comportada, foram os
que assumiram a direção do
movimento! Não apenas estavam lá,
mas dirigiam as manifestações!
Quércia, FHC, Mário Covas, Ulisses,
Tancredo... mas não só eles. A
ARENA, partido semifascista da
ditadura, rachou, diante do barco
afundando. O racha da ARENA se
chamou PFL (hoje é o DEM) e apoio o
MDB, contra o resto da ARENA, que se
chamou PDS e lançou Maluf contra
Tancredo. Pois o PFL indicou Sarney
como o vice de Tancredo. E era esta
gente do PFL/DEM, como Sarney e
ACM (!) que também compunha os
comícios das Diretas.

Quando começaram as
denúncias contra Collor, apenas a
Convergência Socialista, então
corrente do PT (que depois deu origem
ao PSTU e a seus mil e um rachas),
chamou o Fora Collor. O PT tanto era
contra o Fora Collor que expulsou a
Convergência por sair às ruas com
esta bandeira. Mas, com a crise
aumentando, primeiro o PT passou a
defender o impeachment (mesmo com
Collor também tendo sido eleito pela
maioria, e sem medo de ser acusado
de golpismo ou de fazer "3º turno"), e,
depois, veio todo mundo. A Globo
aderiu aos 40 minutos do 2º tempo, e o
impeachment foi votado no Congresso
por mais quase todos os deputados e
senadores, incluindo PMDB, PSDB,
PP e toda a nata do reacionarismo.
Hoje Collor foi absolvido das
acusações e é um dos grandes aliados
do PT no congresso nacional!

FHC infelizmente não caiu!
Mas foi alvo de um movimento de Fora
FHC. Que o PT nunca assumiu, pois já
estava completamente aderido à
institucionalidade e defendia apenas
enfraquecer FHC para depois disputar
as eleições em 2002. Se o PT não
aderiu ao Fora FHC, no entanto,
muitos outros grupos o fizeram, em
particular o MST, o PSTU, centenas de
sindicatos ligados à CUT ou
independentes, etc. O "auge" do Fora
FHC foi a Marcha dos 100 mil em
Brasília, que reuniu muita gente, mas
obviamente não juntou nem perto das
100 mil pessoas do nome do protesto.
Neste universo, porém, estava lá o PL,
Partido Liberal! O atual PR, (partido da
República), envolvido no mensalão,
partido da Igreja Universal do Reino de
Deus, tomado por pastores como
Crivella no RJ. Partido do Bispo
Valdemar Costa Neto e conhecido por

ser reacionário, de ultradireita e
corrupto até a medula.
O que isso significa? Que a
esquerda revolucionária deveria ter
abandonado os atos das Diretas em
1984, do Fora Collor em 1992 e do
Fora FHC em 1999 quando parte da
direita - ou mesmo o grosso da direita –
aderiu? E em alguns casos passou a
dirigir os atos? Óbvio que não!
Nestes casos, ficou mais ou
menos evidente o sectarismo e a falta
de marxismo dos grupos que não
conseguem entender e atuar por meio
de unidades de ação, por um único
ponto, mantendo totalmente a
independência política, e ainda
aprofundando as críticas e
enfrentamento aos setores dos quais
se discorde e que estejam nos atos. No
caso atual, do Fora Dilma, parece que
o mesmo erro sectário se repete, mas
com muito mais adeptos...

As Forças Armadas não podem aproveitar e dar um golpe?
nem pobres, estando no meio, sejam
eles proletários (sua imensa
maioria), ou pequenos burgueses
(minoritários, mas expressivos). É
um conceito e uma categoria que
podemos utilizar como forma de
melhor sermos entendidos pelas
pessoas, mas não é uma
classificação científica ou baseada
na produção e no papel que cada um
cumpre nela, que é o que baseia a
divisão de classes, sua respectiva
luta e tudo o que conhecemos, como
o Estado, suas instituições políticas,
jurídicas e ideológicas.
Do ponto de vista científico,
da divisão de classes correta, não
podemos falar isso nem da pequena
burguesia! A pequena burguesia é a

O MRS nunca se calou diante
dos atNão. Simplesmente porque as
Forças Armadas foram, ao longo de
13 anos, dominadas pelo PT! Foi o
PT quem nomeou os comandantes
do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica desde janeiro de 2003,
assim como o Ministro das Defesa
desde então. Promoções de
coronéis, generais e demais oficiais,
como sempre foram, atendem a
critérios políticos, e são os militares
capachos do PT os que estão
dirigindo as Forças Armadas. Aliás,
nunca são os soldados que dão
golpes e sim os oficiais. Que estão no
bolso do PT...
Não bastasse uma quase
impossibilidade prática de ser

derrubado por militares petistas, os
governos Lula e Dilma fizeram a festa
do militarismo ao invadir e
permanecer ocupando o Haiti, junto
da ONU e dos países imperialistas,
que seguem oprimindo um povo que
teve o presidente derrubado e até
hoje vive como uma colônia
militarizada, cuja chefia é do Brasil!
Se no campo externo, as Forças
Armadas ganharam liberdade para
ocupar e oprimir como há muito
tempo não faziam; no campo interno,
o PT criou a Força Nacional de
Segurança e nunca se viram tantos
militares, por tanto tempo, nas ruas
do país, desde a ditadura!
Os milicos de Lula e Dilma
ocuparam morros no Rio, patrulham

urnas de eleição a cada 2 anos em
cada vez mais locais, reprimiram
greves de policiais militares Brasil
afora, "invadiram" cidades durante a
Copa do Mundo... Dilma e Lula
banalizaram a presença das Forças
Armadas para intimidar
manifestantes e moradores de áreas
pobres! No caso da Força Nacional,
montaram uma "guarda pretoriana"
que se desloca para cima e para
baixo para ser uma espécie de
"BOPE nacional" que chega para
arrebentar e reprimir o que as
polícias militares estaduais não
estiveram dando conta de fazer. Que
oficial militar está chamando o Fora
Dilma num cenário destes?
Se houver um risco de golpe

militar (que hoje não existe) será
diante da possibilidade do povo
derrubar Dilma pela esquerda! Afinal
de contas Dilma não encomoda
nenhum setor que apoiou o golpe
militar nos anos 60, bem ao contrário,
os beneficiou. Se puder ter chance de
ocorrer, um golpe militar viria para
defender o governo do PT e o
sistema burguês como um todo,
incluindo o Congresso, o PSDB e o
PMDB. Seria um golpe de todos eles
juntos, contra uma ameaça de
revolução dos trabalhadores. Uma
hipótese remota, hoje descartada,
que tampouco pode intimidar os
lutadores e derrubar Dilma e lutar por
um governo socialista.

