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Drama de refugiados mostra a face assassina do capitalismo
Após 4 milhões e 600 mil sírios serem
expulsos de seu país por conta da guerra civil
interna, caracterizada pelo enfrentamento de
forças revolucionárias, grupos semifascistas
e um governo genocida, que é responsável
pela morte de mais de 250 mil pessoas, o
drama dos refugiados finalmente chamou a
atenção.
Porém, não foi pelo número escabroso de
pessoas sem casa, sem comida, sem
emprego e sem lugar para onde ir. Foi por
que uma imensa quantidade destas pessoas
agora foi bater na porta da Europa. A crise
migratória sem precedentes nas fronteiras
dos países do continente mais rico do mundo
levou o assunto às capas de jornais e para o
centro do debate dos governos mundiais.
Desde a Segunda Guerra Mundial, não
havia um deslocamento humano tão
impressionante como o atual, provocado
pelo colapso político na Síria e profundos
conflitos no Iraque, principalmente. A
maioria dos refugiados se deslocou para
países vizinhos, como a Turquia, o Líbano e
a Jordânia; e até este ponto, o mundo
capitalista fingia não ver este desastre
humanitário. De acordo com os dados
revelados pela Comissão Europeia e o Alto
Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (Acnur), chegaram à Turquia
1.9 milhão de sírios nos últimos quatro anos.
No Líbano foram 1,1 milhão, e na Jordânia,
629,6 mil.

Eis que parte significativa dos refugiados
- cuja maioria vive em campos precários,
não consegue emprego nem acesso a
serviços de saúde e educação – resolveu
largar o pouco que tinha e se atirar a uma
marcha de milhares de quilômetros, com
trechos difíceis e perigosos, em meio à sede,
à fome e à falta de abrigo e de segurança,
para chegar à Europa. Foi assim que, apesar
de haver mais de 4 milhões de sírios
refugiados nos países vizinhos, foram as
centenas de milhares deles que foram à
Europa que trouxeram o tema para o centro
do debate e que desmascarou toda a falta de
humanidade dos países ricos
“humanitários”.

Xenofobia, a face mais visível do
imperialismo
Em função da crise, são 4 mil a 5 mil
pessoas por dia chegando à Europa, Parece
muito, mas o continente tem 508 milhões de
habitantes e poderia receber todos os quase 5

milhões de refugiados sem maiores
problemas. Até o momento, no entanto, a
União Europeia recebeu apenas 281,4 mil
refugiados, oficialmente.
Barack Obama, presidente dos Estados
Unidos, faz pior ainda. Mesmo sendo os
EUA os principais responsáveis pelo
armamento de grupos como o Estado
Islâmico e a Al-Qaeda, e por dar apoio às
ditaduras da região, ou seja, ser os EUA
quem praticamente criou toda a crise que
existe hoje, o país deve receber
inexpressivos 10 mil refugiados sírios em
2016, segundo a Casa Branca. Até o
momento, o país deu refúgio a cerca de
1.200 sírios, o que não é nada!
Os sírios ficam entre o dilema de ficar em
países mais próximos
- geográfica e
culturalmente –, como a Turquia, em que são
tratados como lixo, e ir à Europa, onde são
tratados como criminosos ilegais. Na
Turquia, há 25 acampamentos de refugiados
– onde atualmente estão alojadas 275 mil
pessoas. O restante dos sírios se estabeleceu
em dez cidades do país, perfazendo os cerca
de 2 milhões de sírios refugiados, que vivem
em condições sub-humanas. Na Europa,
países como a Croácia, Sérvia e Hungria,
portas de entrada à Europa, erguem muros,
cercas e barreiras, prendendo, atacando e
humilhando os refugiados.

«A prostituição já maliciou
milhares de meninas e mulheres
sírias, assim como há denúncias
de casos de escravidão, além da
superexploração»
A imagem da crise que emocionou o
mundo – a foto do corpo de Alan Kurdi, um
menino sírio de etnia curda de 3 anos,
encontrado morto nas praias turcas – se
juntou à imagem da jornalista fascista na
Hungria, derrubando refugiados para poder
humilhá-los e serem presos. São dois
mundos terríveis, onde os sírios estão sem
escolha, sem alternativa e sem esperança.

Superexploração, abusos e hipocrisia
Do outro lado da fronteira, para “dentro
da Europa”, os países centrais do
capitalismo, como a Alemanha, França,
Inglaterra e outros tantos, alternam
declarações humanitárias vazias com
medidas policiais e de expulsão de
imigrantes. Onde há um pouco mais de
tolerância imigratória, é no sentido de
superexplorar os imigrantes ou abusar de sua
condição, e não de integrá-los à população
local.
A Alemanha, maior potência europeia,
afirmou que receberia 800 mil refugiados
em seu território, mas até agora só abrigou
98.783 pessoas. O segundo país que mais
deu abrigo aos refugiados sírios é a Suécia,

que registra 64.685 refugiados. A GrãBretanha recebeu ínfimos 7.033 pessoas
vindas da Síria. Mesmo na Alemanha,
porém, a vida dos sírios é um inferno. Parte
deles está amontoada numa área que, irônica
e tragicamente, foi a de um ex-campo de
concentração nazista. Os refugiados vivem
sem nada, à mercê de gangues de
prostituição, tráfico humano e de
empresários exploradores.
A prostituição já maliciou milhares de
meninas e mulheres sírias, assim como há
denúncias de casos de escravidão, além da
superexploração a que muitos se submetem
como “aceitos” nos novos países, mas sem
registro formal de emprego nem os mesmos
salários ou direitos. A “humanidade”, nestes
casos, é apenas uma face da oportunidade de
superexplorar pessoas incapazes de se
defender.
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Revolução é a única política
imigratória “humanitária”.
De acordo com um relatório da Acnur,
cerca de 7,6 milhões de pessoas tiveram que
se deslocar dentro da Síria para tentar
escapar da violência. A capital Damasco
recebeu nos últimos anos quase 2 milhões de
pessoas, o que duplicou sua capacidade
habitacional. Quer dizer, a crise é ainda mais
grave do que se divulga, e só pode ter fim
quando os sírios puderem voltar à Síria.
É fundamental abrir completamente as
portas de todos os países para todos os
refugiados e imigrantes em geral, garantindo
todos os direitos sociais, trabalhistas e
democráticos, sem a possibilidade de
qualquer criminalização, restrições ou
“seleção”. Mas, mais do que tratar os efeitos
da crise - que precisam ser tratados
urgentemente com o combate à xenofobia e
às medidas discriminatórias até por parte dos
países que “aceitam” imigrantes – é urgente
resolver a causa do deslocamento forçado de
tanta gente.
Ou seja, é preciso reforçar a luta dos
revolucionários sírios – e também dos
curdos – para derrubar o ditador sírio Bashar
al-Assad, assim como esmagar o grupo
semifascista Estado Islâmico. É só a vitória
revolucionária dos trabalhadores que pode
acabar com o despejo em massa dos sírios e
com o genocídio que está ocorrendo, e
permitir o retorno dos sírios às suas casas e a
reconstrução do país.
A solidariedade aos sírios exige ações
concretas e não assistencialismo. É preciso
imediatamente romper relações comerciais
e diplomáticas com a Síria, e construir o
apoio ativo à luta dos revolucionários, com
dinheiro, medicamentos, dinheiro, armas e
combatentes. É apenas com mais luta e com
a vitória da revolução que se pode conquistar
a paz.

Correios, bancários e servidores federais
na luta contra o arrocho de Dilma!
página 4,5.

MRS faz 2 anos e
realiza vitorioso
congresso no pará.

Dilma quer destruir o
Brasil e a classe
trabalhadora.
Fora Dilma e o
novo arrocho de
R$ 65 bilhões.
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Oposição de esquerda
elege 3 membros para
Executiva da CSP-Conlutas,
mas PSTU dá um golpe.
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!
com charges, poeta aniversariante do
período e outros conteúdos de cultura e
entretenimento.
Nosso jornal segue a tradição da
imprensa revolucionária de mais de um
século e já possui sua pequena, mas
exemplar, tradição de um jornal que, desde

2007, serve como arma na luta contra o
capitalismo. A partir de agora, o CT vem
ainda mais ligado às lutas, sem abandonar a
profundidade política e o rigor teórico,
nem a busca por servir ao prazer, humor e
desalienação, também indispensáveis ao
debate comunista, por uma nova
sociedade. Este é o nosso compromisso!

Tempo de Embebedar Cavalos

situação fica ainda pior quando o caçula é
diagnosticado com uma doença terminal
necessitando de cuidados médicos
obrigando os irmãos a juntar dinheiro e
atravessar a fronteira, arriscando a vida
enfrentando o exército que fiscalizam a
fronteira. O filme revela a dura opressão
que o povo curdo é submetido não
poupando nem mesmo as crianças.
Vencedor do prêmio Caméra D’Or no
Festival de Cannes 2000, possui fotografia
primorosa e takes fantásticos.
Assista no YouTube com legenda em
Português:
https://www.youtube.com/watch?v=VB

!
CINEMA
Filme de Bahman
Ghobadi, diretor
curdo nascido em uma
pequena vila chamada
Baneh, no curdistão
iraniano. Retrata a
dura vida de 5
crianças órfãs que
vivem na região
fronteiriça curda entre
o Iraque e Irã. Já
vivem sob duras penas tendo que se
sustentar trabalhando e sustentando o
irmão caçula deficiente físico e mental. A

Os Homens Ocos
(T. S. Eliot)
Nós somos os homens ocos
Os homens empalhados
Uns nos outros amparados
O elmo cheio de nada. Ai de nós!
Nossas vozes dessecadas,
Quando juntos sussurramos,
São quietas e inexpressas
Como o vento na relva seca
Ou pés de ratos sobre cacos
Em nossa adega evaporada
Fôrma sem forma, sombra sem cor
Força paralisada, gesto sem vigor;
Aqueles que atravessaram
De olhos retos, para o outro reino da
morte
Nos recordam — se o fazem — não como
violentas

Almas danadas, mas apenas
Como os homens ocos
Os homens empalhados.
II
Os olhos que temo encontrar em sonhos
No reino de sonho da morte
Estes não aparecem:
Lá, os olhos são como a lâmina
Do sol nos ossos de uma coluna
Lá, uma árvore brande os ramos
E as vozes estão no frêmito
Do vento que está cantando
Mais distantes e solenes
Que uma estrela agonizante.
Que eu demais não me aproxime
Do reino de sonho da morte
Que eu possa trajar ainda
Esses tácitos disfarces
Pele de rato, plumas de corvo, estacas

cruzadas
E comportar-me num campo
Como o vento se comporta
Nem mais um passo
— Não este encontro derradeiro
No reino crepuscular T.S.
Sobre o autor: Eliot nasceu em
26/09/1888 nos
EUA, depois
mudando-se para a
Inglaterra, onde
ganhou cidadania
britânica.
Modernista genial, o
poeta formal e
politicamente
conservador,
também ganhou um
Nobel de Literatura.

ocialista.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
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Oposição de esquerda elege 3 membros para Executiva
da CSP-Conlutas, mas PSTU dá um golpe.

Após 8 anos como porta-voz dos
explorados do mundo, estampando a
resistência, as lutas e os ataques que fazem
parte da vida dos trabalhadores, o Correio
dos Trabalhadores ficou ainda melhor. Um
jornal mais periódico, mais completo e
mais dinâmico. Agora, em todas as edições
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Belém-PA: (91) 8146-7994
Pará(Interior):(91)8088-6424
Santarém-PA: (93)8405-0002
São Domingos do Capim-PA:
(91)988681047, 992827421
Macapá-AP: (96) 8104-0922

MRS-MovimentoRevolucinárioSocialista/Facebook

mrevolucionariosocialista@gmail.com

São Paulo

Endereço para contato:

Av. Nove de Julho, 337, sala 905.
Metrô Anhangabaú

Pará
Sede Belém - Conjunto Gleba, 3, quadra 3, nº184, altos.
Bairro Marambaia.

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

Após ter seu Congresso realizado na
cidade de Sumaré-SP, a CSP-Conlutas
realizou sua 1ª reunião da Coordenação
Nacional pós-Congresso, onde participam
os sindicatos, minorias sindicais, oposições,
movimentos populares e entidades
estudantis e de combate às pressões, na
cidade de SP, poucas semanas depois. Entre
tantos outros debates – como o sobre a
conjuntura política do país e sobre a luta
contra a dívida pública – seria eleita a nova
direção da central, com 27 membros
titulares e 8 suplentes para Secretaria
Executiva Nacional (SEN) da entidade. Em
jogo estão dois caminhos diferentes para a
CSP-Conlutas.
Um destes caminhos é a continuidade da
central da forma como é hoje, com seus
méritos (por que todos somos responsáveis
e que ainda derivam da importantíssima
ruptura com a CUT em 2004) e seus desvios
– que vêm se multiplicando nos últimos
anos, e que correspondem a uma clara
mudança de orientação da entidade, imposta
pela sua direção majoritária, formada pelo
PSTU e algumas correntes do PSOL.
O outro caminho é o que compartilha da
necessidade de construir mais e mais a CSPConlutas, mas que é oposto
metodologicamente e defende retomar a
Conlutas da origem, classista, de base, antiCUT e antigovernista, profundamente
democrática e com o horizonte socialista.
Quando a direção da CSP-Conlutas fez
dezenas de chapas sindicais com correntes
do PT e PCdoB; compôs Frentes Únicas
com a burguesia e com o governo de direita
(como nas câmaras tripartites da construção
civil); foi conivente com a sustentação de
seus sindicatos pelo Imposto Sindical; e se
burocratizou de tal forma que hoje há um
exército de liberados sindicais em sua
estrutura e na de seus sindicatos, afastados
da base há décadas e reproduzindo a relação
material e superestrutural que a CUT
generalizou; em todos estes momentos, era
este outro caminho o que denunciava estes
desvios e apontava para a necessidade de
mudança.
Esta outra forma de lutar pela Conlutas, a
única que permite que a nossa central se
transforme num organismos de massas e que
corresponda às necessidades da classe
trabalhadora, sem se confundir como sendo
apenas mais uma central como as outras
todas, foi assumida pelo Bloco Classista,
Anticapitalista e de Base, formado pelo
Movimento Revolucionário Socialista, pelo
Espaço Socialista e por independentes. Em
muitos momentos, foi possível ampliar esta
luta, com o Bloco atuando em comum com
outras correntes, que também denunciaram
os equívocos da direção do PSTU e de seus
grupos satélites na direção da central.
Infelizmente, porém, todos estes grupos,
mesmo os que mais criticaram os rumos e a

falta de democracia interna na Conlutas,
acabaram calando suas críticas em nome de
receber um cargo na direção da nova central.
Como todos eles já haviam feito em 2012,
na eleição da última direção, outra vez
repetiram a dose e fecharam uma chapa
comum de situação. Ao fazer isso, todas
estas correntes aderem ao balanço e à forma
atual de rebaixar o programa da Conlutas, se
afastar da ação direta nas ruas e do combate
central ao governo, características
atenuadas nos últimos anos, por uma
política conservadora, burocrática e
oportunista dos setores majoritários da
central.
Outra vez, como em 2012, foi o Bloco
Classista, Anticapitalista e de Base o único a
apresentar uma chapa alternativa à direção
da central, com um perfil direto de oposição
de esquerda, defendendo o fim do Imposto
Sindical, das chapas com governistas, da
colaboração de classes e de organismos com
o governo ; e priorizando a ação direta e a
plena democracia operária. Outra vez, como
em 2012, nossa chapa conseguiu bem mais
do que todos os que apoiaram a situação em
troca de um cargo. Mais uma vez elegemos 2
membros plenos para a Executiva e mais 1
suplente.
Esta vitória eleitoral é uma tremenda
vitória dos trabalhadores de base e daqueles
que não têm a estrutura das grandes
organizações (bancadas pela própria
estrutura interna da Conlutas, muitas vezes).
É uma vitória categórica de um grupo
minoritário que consegue expressar o
combate por uma central socialista e
verdadeiramente de luta, e que alcança
votação necessária para se fazer presente na
direção da central e manter esta disputa
pela correção de rumos da CSP-Conlutas
em tempo integral.
De forma patética, golpista e stalinista,

porém, o PSTU, se apropriou de uma das
vagas da direção da central que perdeu para
a oposição de esquerda. Entre os 27
membros titulares, a situação ficou com 25
membros e o MRS e o Bloco de esquerda
com 2 vagas. Isto não foi contestado. Na
suplência, porém, apesar de termos feito
uma votação correspondente a 0,54 vaga, e
o PSTU e seus aliados terem feito 7,46, a 8ª
vaga foi surrupiada pelo PSTU. A situação
conseguiu 7 vagas “inteiras” e a 8ª,
definida pela ração decimal, deveria ser de
quem fez 0,54, e não de quem fez 0,46.
Mas, aqueles que revisam a teoria do
socialismo e as práticas da própria central
que construímos, conseguiram a façanha –
típica de correntes cutistas e do stalinismo
– de revisar e adulterar até mesmo a
matemática, dizendo que 0,46 é maior que
0,54. Foi um golpe rasteiro e
desqualificado, desesperado, de quem
prometera mais cargos do que estava
disposto a abrir mão. E que tomou à força
da oposição que lhes denuncia justamente
este tipo de método como sendo o oposto à
tradição da esquerda e do movimento
operário saudáveis e não degenerados.
Esta vaga é nossa, e de cada ativista que
se sente frustrado pela Conlutas não ocupar
o lugar de direção das lutas que poderia ter
e não tem, por conta de uma orientação
conciliadora e burocrática que tem hoje.
Não reconhecemos o “diretor biônico”
imposto pelo PSTU. No entanto, o mais
importante é que a oposição de esquerda se
fortalece dentro da central. E que ficou
claro que é a única alternativa pela
mudança da entidade. O Bloco Classista,
Anticapitalista e de Base, e o MRS,
crescerão ainda mais, e a direção atual da
Conlutas que se prepare: nosso espaço,
junto do crescimento das lutas, será ainda
maior. Com golpes ou sem golpes.

Reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas
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Dilma quer destruir o Brasil e a classe trabalhadora.
Fora Dilma e o novo arrocho de R$ 65 bilhões.
O governo Dilma Rousseff (PT) propôs
suspender todos os concursos em
andamentos no setor federal, e adiar os
reajustes para servidores públicos. No
total, o governo Dilma anunciou um plano
de arrocho de R$ 64,9 bilhões no
Orçamento de 2016, entre corte de gastos e
aumento de receita. Dilma age de forma
desesperada após o Brasil perder o “grau de
investimento”, segundo a agência de
cálculo de risco de países e empresas
Standard & Poors, que rebaixou a “nota”
do Brasil a um patamar de “mau pagador”.
Agora, Dilma e o PT se viam às voltas de
ter um orçamento com déficit primário de
R$ 30,5 bilhões em 2016, ou 0,5% do PIB.
A promessa aos banqueiros, especuladores
e credores internacionais, porém, é de
entregar um superávit primário
equivalente a 0,7% do PIB, superior a R$
42 bilhões.Assim, haverá R$ 26 bilhões em
mais uma onda brutal de cortes em áreas

sociais e investimentos, ao mesmo tempo
que congelarão salários e aumentarão
impostos! No fim, ainda pode ser que não
se consiga o resultado anunciado de
superávit, e mais cortes e aumento de
impostos devem vir pela frente!
Entre as medidas de arrocho, foram
anunciados adiamento do reajuste de
servidores, que agora ficarão com salários
congelados até agosto do ano que vem
(corte de R$ 7 bilhões); suspensão de
concursos públicos, gerando mais falta de
serviços e atendimento públicos (corte de
R$ 1,5 bilhão); eliminação do abono de
permanência, que beneficia 101 mil
servidores que seguem trabalhando mesmo
estando aposentados (corte de R$ 1,2
bilhão); limites para gastos com servidores
(corte de R$ 0,2 bilhão); além dos R$ 26
bilhões de cortes.
O Minha Casa Minha Vida, que já
praticamente foi extinto para a faixa dos

mais pobres, terá corte de mais R$ 4,8
bilhões. Também vão ser cortados R$ 3,8
bilhões do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), que deveria ser o
programa mais importante do governo
Dilma, mas que já está abandonado, com as
obras todas paradas. Outra redução é no R$
3,8 bilhões nas despesas com saúde,
destruindo ainda mais o que já é um caos. O
gasto com subvenção de garantia de preços
agrícolas também será cortado dos R$ 1,1
bilhão previstos para R$ 600 milhões.
Dilma cortou tudo e o Brasil vai sendo
destruído.
A tabela abaixo mostra que serão os
servidores públicos e a classe trabalhadora
em geral que irão pagar pelo arrocho de
Dilma. Haverá corte de salários,
congelamento do salário dos demais e
sucateamento geral da infraestrutura, da
moradia e da saúde, gerando, além disso
tudo, mais desemprego e mais recessão.

Aumento das receitas

Corte de gastos

Fora Dilma! Um governo sem
sustentação, de direita e golpista!
Dilma está sem rumo e sem apoio popular.
Segue 100% da cartilha do PSDB, e ainda vai
mais longe que os tucanos. Este é o governo
da direita. Este é o governo golpista, que
roubou bilhões das estatais e do orçamento
para se eleger; que mentiu à população em
todos os assuntos; e que ataca 99% dos
brasileiros, sendo apoiado por apenas 7%.
É a hora de derrubar Dilma! Este governo,
repudiado pelas massas e pela imensa
maioria da população não pode permanecer
nem mais um mês no poder. E, junto da luta
para derrubar este governo inimigo dos
trabalhadores, devemos mobilizar o
conjunto da população para derrubar o vicepresidente Michel Temer, também eleito
com o dinheiro da corrupção, e todos os

congressistas, a começar por Renan
Calheiros e Eduardo Cunha, presidentes do
Senado e da Câmara dos deputados,
respectivamente.
Eles são todos iguais e, qualquer um que
assuma a presidência, vai manter os ataques
aos trabalhadores. Por isso, esta luta deve se
dar de forma independente das saídas que a
burguesia apresenta para a crise, sendo que a
principal dela é a manutenção da própria
Dilma no cargo, e cujo “plano B” é um
impeachment controlado por dentro do
sistema. É preciso derrubar Dilma de alguma
maneira, mas também é preciso construir
uma alternativa dos trabalhadores.
Saímos às ruas nos atos de vanguarda que
reuniram poucas centenas de pessoas em um
punhado de cidades no dia 18 de setembro,
assim como 10 mil pessoas em São Paulo,
que concentrou o ato nacional marcado para

ser contra Dilma, mas que se resumiu a
condenar “as medidas de Dilma”. Assim
como saímos às ruas junto dos milhões de
trabalhadores que se exigiram o Fora Dilma
em 16 de agosto, apesar da direção de direita
destas atos – tão de direita como o PT no
governo. Saímos às ruas em todos os
momentos, e seguiremos saindo, apesar das
traições das direções de todos os
movimentos que se apresentaram até agora.
Mas é preciso que a massa assuma o controle
destes atos.
Devemos lutar em cada bairro, escola,
universidade, fábrica e empresa para
derrubar Dilma e de todos eles. E fortalecer
as greves e qualquer manifestação de massas
que ajude neste sentido! A hora é agora e é
preciso lutar! Do contrário, se é cúmplice do
governo que mais atacou os trabalhadores
nas últimas décadas!

Edição nº69

CORREIO dos TRABALHADORES

Página 3

MRS faz 2 anos e realiza vitorioso congresso no Pará.
No início de setembro, no estado do
Pará, o Movimento Revolucionário
Socialista realizou seu congresso político,
reunindo militantes das 5 regiões do país,
entre delegados e observadores, de
diferentes setores de trabalhadores, da
juventude e dos movimentos popular e
contra as opressões – de raça, gênero e
orientação sexual. O Congresso também
contou com a participação, como
convidados, de militantes da
Convergência Socialista da Argentina e
do Espaço Socialista, organizações com
quem mantemos uma profunda relação
política e de atuação na luta de classes.
Em 3 dias de intenso debate, foram
discutidas e votadas as avaliações e
políticas sobre a crise econômica mundial
e seus reflexos sobre as lutas dos
explorados. Ainda no campo
internacional, deliberou-se sobre a
intervenção junto às revoluções no
Oriente Médio, em particular na região do
Curdistão, e o processo revolucionário na
Síria; assim como em relação à traição do
Syriza na Grécia, e a falência dos projetos
populistas e de Frente Popular na América
Latina (Venezuela, Argentina, etc,). A
necessidade de atuar por dentro das
revoluções e de combater o reformismo e
as falsas alternativas de esquerda, que só
reforçam o capitalismo, foram os
principais pontos definidos.
Do ponto de vista nacional, o ascenso
que o Brasil vive desde 2012, a crise das
instituições burguesas, cada vez mais
desacreditadas e a necessidade de discutir
a alternativa socialista a esta experiência e
indignação crescentes diante de tudo que

existe, foram a base do debate. Foi
reafirmada a urgência de lutar contra o
governo Dilma/Temer e todo o Congresso
Nacional, reforçando o Fora Dilma, Fora
Todos, e lutando para que se construam
nas ruas organismos de poder popular e
operário, para que os trabalhadores
governem. A participação revolucionária
e disputa da consciência da maioria da
população através de manifestações de
massa foi reafirmada como fundamental.

« ...o ascenso que o Brasil vive
desde 2012, a crise das
instituições burguesas, cada vez
mais desacreditadas e a
necessidade de discutir a
alternativa socialista a esta
experiência e indignação
crescentes diante de tudo que
existe, foram a base do debate.»
A caracterização de que o PT se
converteu em um partido burguês
tradicional, representante da direita
conservadora e neoliberal, chefiando um
governo burguês destituído dos traços de
Frente Popular que o caracterizou no
início, são elementos indispensáveis da
análise que conduz à política de agitarmos
com ainda mais força a importância de
uma saída revolucionária para a crise,
sem ilusões na democracia burguesa e
sem cair no esquematismo e na lógica
formal de “campos burgueses mais
ameaçadores X progressivos”, que
engolfou a maioria da “esquerda”, que

passou a capitular ao governo Dilma, com
“medo da direita”.
Também foi discutida e votada a
atuação junto aos setores oprimidos – e
mais explorados – dos trabalhadores:
mulheres, negros e LGBTs. Esta luta foi
reiterada como parte da luta pela
revolução socialista, devendo ser
construída diariamente, e sempre
combinada ao conjunto da classe
trabalhadora, refutando o diletantismo, o
reformismo, o governismo e todos os
desvios políticos mascarados de
“ativismo”, que não sejam a luta e a
política classista e revolucionária dos
oprimidos como base da luta de todos os
explorados.
No terreno político-organizativo,
votaram-se os planos de atuação dos
revolucionários nos organismos de luta
dos trabalhadores e da juventude; a
necessidade do combate à
burocratização; a luta decisiva pela
construção de um partido revolucionário
forte no país e no mundo, com a união dos
revolucionários; e a reafirmação da
concepção de partido revolucionário de
ação (bolchevique), cuja atuação
ultrapassa os limites da democraciasburguesa e tem como centro a
organização da tomada do poder pela
classe trabalhadora.
O MRS exerce a mais ampla
democracia interna na formulação de suas
políticas e programa, e isso foi mais uma
vez provado neste congresso. Um
momento em que não se alterou a
estrutura de uma política que já vem
sendo levada às ruas de forma ortodoxa e
principista em defesa
do marxismo, da
revolução e da classe
trabalhadora.
Mantendo a linha de
atuação, o MRS soube
atualizar suas tarefas e
atuações, bem como
lança, a partir deste
número, um novo
Correios dos
Trabalhadores. É este
exemplar que os
leitores têm em mão, e
começa uma nova
jornada em defesa de
um velho – mas
atualíssimo –
programa.
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Correios, bancários e servidores federais na luta contra o arrocho de dilma
As greves novamente invadem o
Brasil.

Congresso.

Depois de 4 anos repletos de
paralisações de centenas de categorias,
com recordes de greves em termos de
quantidade de movimentos, dias parados e
radicalidade das lutas, o segundo semestre
de 2015 mantém e aprofunda esta
realidade, com greves por todos os lados.
Às inúmeras greves do setor de
transporte, da educação, da saúde, de
municipários e incontáveis outras
categorias, estão em andamento greves de
centenas de milhares de trabalhadores
cujas categorias são nacionais.
Com mais de 80 dias de greve, os
servidores do INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) rejeitaram a proposta feita
pelo governo federal de reajuste de 10,8%
parcelado em dois anos, metade em agosto
de 2016 e metade em 2017. Os servidores
públicos federais, rejeitaram esta mesma
proposta, que não cobre nem a inflação
deste ano, que deve ultrapassar os 10%.
Esta proposta de Dilma significa reajuste
zero este ano e congelamento de salários
até 2016, quando o reajuste ainda seria bem
abaixo da inflação.
Os servidores federais estão em greve
há mais de 110 dias, paralisando
universidades, órgãos públicos e diversos
serviços, e a culpa é unicamente de Dilma,
que elegeu os servidores para pagarem pela
sua corrupção e destruição da economia. É
preciso fazer um Greve Geral de todos
estes setores em luta, e colocar o Fora
Dilma como eixo destas manifestações.
Está claro quem não há diálogo com Dilma,
e o único caminho para obter uma
“simples” reposição da inflação é tendo
que derrubar este governo e este

Greve dos Correios enfrenta a Justiça,
Dilma e os traidores sindicais
Os trabalhadores dos Correios entraram
em greve no dia 16/09, sendo 20 sindicatos
no país todo, representando cerca de 80%
da categoria. Entre as principais
reivindicações da categoria, estão
reposição da Inflação (quase 10%) mais
aumento real de 10%; realização de
concurso público e contratação de mais
funcionários; reajuste no vale refeição e no
Vale Cesta; aumento de 15 para 25% para o
adicional do trabalho nos finais de semana;
cálculo para o pagamento das horas-extras
e adicional noturno sobre o salário bruto;
entre outros.
Dilma, entretanto, nem chegou a
negociar e mandou a proposta ao Tribunal
Superior do Trabalho, mostrando que, para
o PT, o direito de greve é considerado caso
de Justiça.
«É preciso fazer um Greve Geral de
todos estes setores em luta, e colocar o
Fora Dilma como eixo destas
manifestações.»
No TST, onde os ministros representam
os interesses dos partidos no poder e dos
grandes empresários, surgiu a proposta de
R$ 200 de aumento linear para todos os
trabalhadores, sob forma de gratificação, a
ser paga da seguinte maneira: R$ 150 a
partir de agosto de 2015 e mais R$ 50 a
partir de janeiro de 2016, com
incorporação de 25% dos R$ 200 em
agosto de 2016; reajuste de 9,56% nos
benefícios vale cesta, valealimentação/refeição, auxílio para

Assembleia de deflagração de greve do Sintect/RS dia 15/09

dependentes especiais e auxílio
creche/babá a partir de agosto de 2015;
incorporação de R$ 150 da Gratificação de
Incentivo à Produtividade (GIP), que já
existe, sendo R$ 100 em janeiro de 2016 e
R$ 50 em maio de 2016./!
Era uma proposta inaceitável, e assim
foi tratada, sendo majoritariamente
rejeitada, dando início à greve. Diante do
início do movimento, sabotado por parte
das direções governistas, que aceitaram a
proposta e estão furando a greve, Dilma
apresentou uma proposta ainda pior, de
apenas 6% de reajuste.
É preciso fortalecer e radicalizar a greve,
unindo a base contra a união de Dilma, do
TST e dos pelegos sindicais, que tentam
arrochar ainda mais a condição de vida de
quem já ganha pouco e trabalha muito. É
greve até a vitória e luta contra Dilma como
eixo de todas as manifestações.

A base deve controlar a greve. Não os
sindicatos governistas.

Assembleia do SEEB/RN do dia 28/09.Exemplo de democracia e luta.

Bancários em luta contra Dilma e o
arrocho
As "mesas de enrolação", onde nada se
negocia de efetivo, vêm se arrastando, sem
que nada de concreto seja apresentado à
categoria, desde o início de agosto e o
governo Dilma, os banqueiros e a
Contraf/CUT (que há muito tempo é
extensão dos governos do PT entre os
bancários), adiaram a discussão sobre o
reajuste, que deveria ter saído em 16/09,
para 25/09. O que já estava atrasado foi
postergado ainda mais, para impedir que os
bancários saiam em greve num momento
em que os trabalhadores dos Correios, do
INSS, das universidades federais e de
inúmeros outros órgãos estão em greve.
A Frente Nacional de Oposição
Bancária (FNOB) está construindo a luta
pela base, com assembleias para rejeitar
qualquer proposta rebaixada e deflagrar
imediatamente a greve. Queremos 32% já!
Como forma de zerar as perdas salariais
que ainda existem desde o Plano Real para
todos os bancários, bem como garantir que
o crescimento incessante dos bancos
(medido pelo aumento dos ativos) também
repercuta em aumento salarial. Além dos
32% para todos, exigimos o reajuste do
restante das perdas do BB, Caixa, Banrisul,
BNB, BASA e BRB, que chegam a
ultrapassar 90%, e que seriam pagas em
até, 4 anos. Exigimos PLR linear de 25%
do lucro líquido de cada banco;
estabilidade no emprego para todos pelos
próximos 12 meses; isonomia completa e
de verdade; fim das metas; fim da mesa
única de negociação; redução da jornada
para 25h semanais; mais contratações e o
fim das terceirizações.
Os bancários, sem crise ou com crise
econômica, geram cada vez mais lucros,

são explorados no local de trabalho e têm
cada vez menos direitos. As demissões se
multiplicaram nos privados e não são
chamados novos colegas para o lugar dos
que saíram nos bancos públicos. O spread
bancário do Brasil é o maior do mundo,
captando dinheiro a 7% ao ano (o que
remuneram na poupança) e emprestando a
quase 300% (o que cobram no cartão de
crédito).
Os bancos fazem mal aos bancários, à
maioria da população e ao país,
explorando, demitindo, atacando direitos e
maltratando os clientes. Chega! A hora de
lutar é agora. Não tem mais desculpas,
basta de enrolação e a paciência acabou. É
HORA DA GREVE!

«Defendemos que haja comandos
eleitos pela base para organizar a
greve, e que exista plena democracia
nas assembleias, garantindo o direito
de expressão e de manifestação para
todos os trabalhadores. Repudiamos os
métodos usados nos sindicatos da
Contraf/CUT, como ocorre em SP, RJ,
DF, RS, PA, além de muitos outros,
onde votações são fraudadas,
informações são manipuladas, falas são
restringidas e tudo acontece para que a
greve comece e acabe quando a
burocracia e o governo quiserem.»

Os bancários, por mais indignados
que estejam com as péssimas condições
de trabalho, o assédio moral e a
sobrecarga, além de sofrerem com a
inflação de 10% que corroi os salários,
antes mesmo da greve ser votada, já
imaginam que a greve pode, outra vez,
acabar traída, no velho e cansativo
roteiro de sempre. A FNOB e os
lutadores de oposição não podem
prometer nada, pois somos oposição e
quem mais combate os responsáveis por
todos os anos fazerem esta mesma
traição: os pelegos da Contraf/CUT e da
Contec. Mas não achamos que as coisas
estejam fadadas a sempre se repetirem,
assim como discordamos que a base não
possa mudar esta história. Já houve
revoltas nacionais das bases dos
bancários, no ano de 2004, em 2011 e em
vários outros momentos, mesmo que
nem sempre de modo simultâneo no país
todo. Pois é isso que devemos construir
em 2015.
Defendemos que haja comandos
eleitos pela base para organizar a greve, e
que exista plena democracia nas
assembleias, garantindo o direito de
expressão e de manifestação para todos
os trabalhadores. Repudiamos os
métodos usados nos sindicatos da
Contraf/CUT, como ocorre em SP, RJ,
DF, RS, PA, além de muitos outros, onde
votações são fraudadas, informações são
manipuladas, falas são restringidas e
tudo acontece para que a greve comece e
acabe quando a burocracia e o governo
quiserem.
Por isso, é preciso garantir:
assembleias diárias na greve; comandos
de greve abertos e de base; proibição de
voto a gerentes que furem a greve e vão
às assembleias coagir empregados;
direito de fala a todos nas assembleias.
Com estas medidas simples e que
deveriam ser uma obrigação, a base terá
o direito de decidir seu próprio rumo.
Podemos lutar e vencer! Por
sindicatos com rodízio de dirigentes, sem
mordomias ou privilégios, sem ser
trampolim eleitoral, sem carreirismo,
sem atrelamento ao governo, sem
envolvimento em escândalos de
corrupção, sem traições.

