Edição nº70

Página 8

CORREIO dos TRABALHADORES

Rússia ataca forças revolucionárias e oposiçãos Síria para salvar
Estado Islâmico e ditador Assad!
A Rússia, depois de anos
vetando no Conselho da ONU qualquer
medida contra os crimes contra a
humanidade do ditador sírio Bashar alAssad, iniciou, no dia 30 de setembro,
uma intervenção militar aberta na Síria.
Essa operação tem o propósito claro de
apoiar o regime de Bashar al-Assad e
atacar os que lutam contra ele, sejam
grupos revolucionários, sejam forças de
oposição democrático-burguesas.
A desculpa da Rússia para
bombardear os rebeldes é a suposta luta
contra o Estado Islâmico (EI). Mas mais
de 80% de seus ataques aéreos foram em
regiões que nada têm a ver com a atuação
do EI. Pelo contrário, desde que a Rússia
assumiu a guerra ao lado de Assad de
forma direta, a correlação de forças na
Síria mudou em favor do EI! Ao atacar
grupos revolucionários e da oposição
democrático-burguesa, a Rússia
defendeu Assad, que estava prestes a cair,
mas também ajudou o EI, deixado livre
para avançar sobre os territórios
destruídos pela Rússia, antes nas mãos da
oposição laica e mais ligada aos
trabalhadores, ou ao menos com
elementos progressivos de luta contra a
ditadura de Assad.
Com a ajuda de Putin, o
fascistoide russo, os criminosos
fascistoides do EI dominaram novos
territórios na região rural de Aleppo,
cidade importantíssima da Síria, e
também vizinha da região controlada de
forma comunal e por “soviets” dos
curdos, em Qamshlo. Os ataques russos
já provocaram novos 85 mil civis
refugiados. Putin colocou a Rússia como
aliada número 1 do genocídio de Assad e
dos crimes e da barbárie do Estado
Islâmico.

Cidade de Aleppo, principal reduto da
oposição, severamente destruída.

Frente semifascista e genocida de
extrema-direita, disfarçada de antiimperialista.
Parte do que se denomina de
“esquerda”, entre eles os neoburgueses
castristas, os capitalistas chavistas e

outros tantos grupos stalinistas, neostalinistas e burocráticos em geral,
vibram com a ação da Rússia. Para estes
setores, que defendiam Kadhafi na Líbia
e defendem o carniceiro Assad na Síria,
por supostamente serem “anti-EUA”, a
Rússia também faria parte desta
“esquerda mundial”.
Em primeiro lugar, o castrismo,
que restaurou o capitalismo em Cuba há
mais de 20 anos, acaba de vender de vez a
soberania da ilha, festejando a retomada
das relações com os EUA, sem nenhum
enfrentamento com o imperialismo,
portanto. Da mesma forma, os
bonapartistas burgueses da Venezuela,
que se chamam bolivarianos, quebraram
e assaltaram o país, como os piores
governos neoliberais fazem, e seguem
pagando a dívida externa aos EUA e lhes
entregando petróleo.

«Assad, então, é o maior
criminoso de guerra dos últimos
tempos. Massacrou a população
síria por décadas, e agora acaba
de promover um banho de sangue
que levou a mais de 7 milhões de
refugiados e 250 mil mortos!
Utilizou armas químicas e
bombardeia crianças e civis em
escolas, casas e hospitais.»
Assad, então, é o maior
criminoso de guerra dos últimos tempos.
Massacrou a população síria por
décadas, e agora acaba de promover um
banho de sangue que levou a mais de 7
milhões de refugiados e 250 mil mortos!
Utilizou armas químicas e bombardeia
crianças e civis em escolas, casas e
hospitais. Ao mesmo tempo que nunca
executou um único soldado sionista que
ocupa o território sírio das Colinas de
Golan, nem sequer enfrentou um único
soldado dos EUA quando o imperialismo
ocupou o Oriente Médio, nas diversas
vezes que isso ocorreu.
Eles são todos de direita! Da
extrema-direita. Da que ataca os
trabalhadores implacavelmente, lhes
retirando salário, emprego e liberdades
democráticas. Da direita homofóbica e
machista, que se ajoelha ao imperialismo
e massacra o próprio povo. Putin, por sua
vez, comanda um país semicolonial,
humilhado economicamente e cada vez
mais afundado em crises, arrochando a
vida dos trabalhadores; e que se envolve
em conflitos externos apenas para tentar

consolidar algum poder regional que
favoreça sua burguesia interna e
fortaleça seu papel de submetrópole, que
também serve para obter apoio popular e
mais poderes centralizados para
Putin.
A ação desta “frente” na Síria
não é para defender um governo antiimperialista. Nem para combater os
fundamentalistas do Estado Islâmicos! É
para defender um criminoso de guerra,
capitalista e genocida: Assad. Um
terrorista de Estado, como foram
Pinochet, Médice e Galtieri, por
exemplo. E no rastro dos russos, vêm
mais forças reacionárias.
Os soldados iranianos devem
juntar forças com seus aliados libaneses
do Hezbollah, em uma outra ofensiva
contra a oposição síria. O Irã, que
mereceu todo o apoio dos lutadores
enquanto foi alvo dos ataques dos EUA
(militares ou econômicos), acaba de
fazer um acordo nuclear com o
imperialismo, abrindo mão de seu
programa nuclear e de parte de sua
soberania em troca de dinheiro! Não tem
nada de combate ao imperialismo, e sim
de combate aos trabalhadores, a quem
massacrou na “primavera árabe”.
Pois soldados do exército do Irã
no norte e no centro da Síria estão
ajudando a salvar Assad, junto com os
russos. O alvo é uma ação conjunta para
tomar as províncias de Aleppo, Hama e
Latakia. Enfrentando parcialmente o EI,
mas, em especial, massacrando os curdos
e as forças de oposição a Assad. É uma
grande ofensiva em defesa da ditadura
sanguinária que colabora com Israel e os
EUA e trucida os trabalhadores e a
esquerda na Síria.
Rechaçamos a intervenção da
Rússia, assim como a intervenção dos
EUA, do Irã, da Turquia e de todos os
países interessados em promover ainda
mais o caos na Síria e saquear o país.
Defendemos uma ação conjunta, no
campo militar, das forças de oposição a
Assad, com o eixo na derrubada deste
governo. E, simultaneamente,
defendemos a luta por armar o
proletariado curdo e sírio para fazer
explodir a luta por um governo dos
trabalhadores, que exproprie a burguesia
e vá construindo duplos poderes e
territórios comunais, que devem estar a
serviço de ampliar cada vez mais estas
experiências e de expandir esta luta a
nível internacional. De forma urgente!
Antes que seja tarde!
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Fora Dilma!
Fora todos!
É preciso
derrubar
o governo e o
Congresso
nas ruas!
página 4,5.

Todo apoio à autodefesa
violenta dos palestinos!
Palestinos seguem sendo
massacrados por Israel e
reagem como podem!

Dois lados de uma
mesma moeda em
que as direções
traíram as lutas
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Bancários em greve contra os
ataques de Dilma e a exploração
dos banqueiros!

página 7

Edição nº70

CORREIO dos TRABALHADORES

Página 2

CULTURA
CINEMA
5 Câmeras Quebradas
e 5 câmeras quebradas, fato que dá
nome ao longa-metragem.
Apenas um documentário
poderia retratar a luta discrepante
entre palestinos e israelenses, e
como ela influencia diretamente na
vida da população local. Uma
realidade que de tão dura parece se
misturar com ficção. Em meio a
mais dias de fúria legitimamente
protagonizada pela população
palestina, o filme aborda a temática,
a partir do cotidiano e com isso
consegue demonstrar por que a
população palestina não encontra
outra forma de resistir diante dos
ataques brutais do estado genocida
de Israel e do Imperialismo, se não
utilizando a força e a massa nas
ruas. Disponível no Youtube.

POESIA

Sobre o autor: Carlos
Drummond de Andrade,
nascido em 31 de outubro
Congresso Internacional do Medo
de 1902, em Itabira-MG,
(Carlos Drummond de Andrade)
foi um poeta genial e
Provisoriamente não cantaremos o amor,
comprometido com as
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.
causas dos trabalhadores.
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,
Autor de célebres versos
não cantaremos o ódio, porque este não existe,
como “tinha uma pedra no
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,
meio do caminho” e de
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,
estrofes
geniais
como
“Mundo mundo vasto
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,
mundo,/
se
eu
me
chamasse
Raimundo/ seria
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. uma rima, não seria uma solução./ Mundo
mundo vasto mundo,/ mais vasto é meu
Depois morreremos de medo
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. coração.”. Selecionamos um poema menos
conhecido, mas igualmente fantástico.

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

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
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Bancários em greve contra os ataques de Dilma e a exploração dos banqueiros!

CHARGE
Documentár
io francopalestinoisraelense de
2 0 1 2
dirigido por
E m a d
Burnat, um
agricultor
que vive em
Bil'in, na
Cisjordânia.
Ele presencia sua cidade ser
dividida por um muro construído
pelo governo de Israel, para ser um
assentamento de judeus. Com uma
câmera caseira decide registrar o
conflito. Em meio as gravações,
que iniciam-se em 2005, Emade
tem seu melhor amigo assassinado,
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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

A greve dos bancários
entrou na sua 3ª semana, até que,
finalmente, a primeira negociação
tenha ocorrido. A proposta, porém,
continua abaixo da inflação, com
um reajuste de 8,75%, enquanto a
inflação acumulada desde o ano
passado já é de 10,39% (9,88% até o
início da greve e 0,51% em
setembro de 2015). Dilma quer
impor goela abaixo dos bancários o
mesmo arrocho que impôs aos
servidores públicos federais: das
universidades, INSS, Receita, etc.
Enquanto Dilma tenta fazer
os bancários pagarem pela crise
econômica em que afundou o
Brasil, arrochando salários e
atacando direitos, Banco do Brasil e
Caixa, bancos estatais controlados
por Dilma, assim como os
principais bancos privados, nadam
em dinheiro e batem recordes de
lucros. Somados os 5 maiores
bancos, são quase 40 bilhões de
lucro em somente metade do ano!

aplicada pelos bancos tem como
ordem massacrar clientes e
bancários, em busca do máximo de
lucro, que nunca pode parar de
crescer.
Assim, não resta alternativa
aos bancários, que não seja a
radicalização da greve, com a
adoção de trancaços e piquetes nas
agências e prédios administrativos,
além de que é fundamental realizar
manifestações públicas, em comum
com a população e demais
trabalhadores, com o objetivo de
derrotar Dilma e os banqueiros.
«Uma vitória dos bancários
pode empurrar ainda mais o
governo Dilma para o buraco e
ajudar a impedir seus ataques à
maioria da população.»
Aos banqueiros, nossa
palavra de ordem deve ser a de

Lucros dos principais bancos apenas no 1º semestre de 2015:
Itaú

R$ 11,71 bilhões

Bradesco

R$ 9,427 bilhões*

Banco do Brasil

R$ 8,8 bilhões

Santander

R$ 4,832 bilhões

Caixa

R$ 3,5 bilhões

* (R$ 8,778 bi próprios + 0,649 bi do HSBC, comprado pelo Bradesco)
Pela corrupção desenfreada
que Dilma promove no país, e com
lucros tão absurdos como estes do
sistema financeiro, fica claro que é
possível reajustar o salário dos
bancários de maneira decente, bem
como atender o restante das
reivindicações, como novos
concursos e contratações de mais
funcionários, PLR linear de 25% do
lucro líquido, estabilidade no
emprego, isonomia e fim do assédio
e das metas. Mas a superexploração

expropriação sem indenização.
Seus lucros indecentes poderiam
sanear toda a economia do Brasil,
bastando que fossem estatizados
sob controle dos trabalhadores.
Quanto ao governo Dilma, a luta
deve ser para derrubá-lo, junto com
todos os ministros e parlamentares
de todos os partidos que vivem de
eleições: PT, PCdoB, PMDB,
PSDB, PSB, Rede, etc. Eles são
todos iguais e devem ser postos para
FORA, como única saída para que

FNOB com seus sindicatos e oposições
sendo linha de frente nesta importante luta.

se possa avançar na luta e na
conquista dos direitos dos
trabalhadores.
A greve segue fortíssima,
com mais de 12 mil agências
fechadas, além dos centros
administrativos. A base mostra que
rompeu com a direção governista
que tentou impor uma greve fraca e
rápida. Neste momento, Dilma,
banqueiros privados e a ContrafCUT (direção governista da
categoria) não sabem o que fazer
para interromper uma greve
massiva. Em sua oposição, a FNOB
(Frente Nacional de Oposição
Bancária) está dando o exemplo de
como lutar, atuando por meio de
boletins nacionais e regionais;
vídeos; campanhas no rádio, jornais
e TV; uso das redes sociais e
atuação sistemática nas
assembleias, piquetes e nas ruas,
por uma vitória da greve e pela
derrota dos inimigos dos bancários.
A batalha da greve dos
bancários pode alterar a correlação
de forças da guerra geral de classes
da qual ela faz parte. Uma vitória
dos bancários pode empurrar ainda
mais o governo Dilma para o buraco
e ajudar a impedir seus ataques à
maioria da população. Esta greve é
de toda a classe trabalhadora e deve
ser tratada assim: como a luta mais
importante no momento contra o
arrocho fiscal, a disparada
inflacionária, o aumento de
impostos, a superexploração e um
governo neoliberal e golpista, que
precisa ser destituído e detido. Nas
ruas e literalmente.
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Dois lados de uma mesma moeda em que as direções traíram as lutas
A derrota da greve dos servidores federais
Depois de quase 4 meses de greve
dos trabalhadores das universidades federais
(professores e técnicos administrativos), assim
como de inúmeras outras categorias federais,
bem como de cerca de 100 dias dos
empregados do INSS, o acordo fechado foi
uma imensa derrota. Dilma impôs o reajuste
zero para 2015! Os trabalhadores receberão
aumentos de pouco mais de 5% em 2016 e em
2017 (10,8% ao todo). Isso quando, apenas em
2015, a inflação deve ser de 10%!
A imensa derrota econômica, com
um reajuste miserável, negativo, que aumenta
ainda mais as perdas salariais acumuladas
desde 2012, quando outro acordo péssimo
tinha sido assinado, foi somada a uma derrota
política talvez ainda maior. Os quase 1 milhão
de servidores federais saem derrotados política
e psicologicamente, depois de resistirem por
mais de 100 dias, numa greve de resistência,
mas que terminou de forma melancólica e com
uma histórica e repetida traição de suas
entidades sindicais.
Direções como as da Fasubra
(técnicos das universidades), ANDES
(professores de universidades) e da FENASPS
(INSS) – todas com direções ligadas total ou
majoritariamente à CSP-Conlutas e
Intersindical) – traíram vergonhosamente os
trabalhadores, tal como tinham feito em 2012 e
como costumam fazer as direções sindicais da
CUT, CTB e Força Sindical. Com um
“sindicalismo de esquerda” assim, os inimigos
de classe nem precisam do “sindicalismo de
direita”.
Marx dizia que a História ocorre
como tragédia para, depois, se repetir como
farsa. Nada tão exato para descrever as
derrotas provocadas pelas traições sindicais
em 2012 e 2015. Uma é o espelho da outra.
Fasubra e ANDES, por exemplo, mais ainda a
Fasubra, tinham a greve na mão, dirigindo
mais de 30 universidades em todo o Brasil.
Mas sempre se recusaram a radicalizar a greve.
Estas direções permitiram que o governo
Dilma ficasse apenas enrolando e
enfraquecendo a greve, sem que houvesse
qualquer resistência mais forte. Dilma dizia
que só negociaria em 30 dias. O sindicalismo
burocrático aguardava passivamente. No dia
da “negociação” nenhuma proposta era feita, e
se marcava uma nova “proposta” em mais 2 ou
3 semanas. E nada outra vez...
Assim o tempo foi passando, com
falsas promessas de ocupações, de unificação
com outros setores, de construir uma Greve
Geral. Tudo se postergou, nada se unificou e
tudo se aceitou. E uma greve fortíssima foi
outra vez destruída e derrotada
miseravelmente. Sem ganhar nada além da
desmoralização e de mais perdas acumuladas.
Graças à política neoliberal de Dilma, mas, em
especial, à traição e paralisia das entidades
sindicais. Da CUT e CTB, mas, neste caso,
ainda mais grave da Intersindical e da maioria
da CSP-Conlutas!
E o reajuste precário nos Correios

A greve dos Correios chegou ao seu
fim no dia 28/09 após a audiência de
conciliação no TST, onde o governo Dilma e a
Justiça apresentaram uma proposta com
poucos avanços em relação ao que a categoria
já tinha rejeitado: reajuste salarial linear de R$
150 reais, como gratificação, ou seja, uma
nova rubrica no salário, que não incide sobre
os demais vencimentos, como anuênios, por
exemplo. Tal valor será incorporado ao salário
base em três parcelas: uma em janeiro de 2016;
a segunda em agosto de 2016; e a última em
janeiro de 2017. Houve também uma nova
redação para o tema relativo ao plano de saúde,
que estava sendo ameaçado, e que segue
podendo ter direitos cortados, mas agora
dependendo de votação em assembleias sobre
o tema. Por fim, houve a reposição de 9,56%
nos benefícios com Vale Alimentação, auxilio
creche, etc.

«A necessidade urgente é de
organizar as oposições nacionais e os
ativistas mais combativos e dar uma
saída nacional unificada, classista e
pela base para uma nova direção dos
trabalhadores!»
O cenário para a continuidade da
greve não estava favorável por 3 elementos
centrais:
1-A judicialização da luta. Os
Correios, desde que Dilma chegou ao poder,
têm assistido suas greves serem julgadas na
Seção de Dissídio Coletivo (SDC) do Tribunal
S u p e r i o r d o Tr a b a l h o ( T S T ) . E m
janeiro/fevereiro de 2014, esta prática
sistemática fez com que os trabalhadores dos
sindicatos mais combativos, como o
Sintect/RS, onde a greve se estendeu por mais
tempo, durando 43 dias, tenham tido 15 dias de
desconto salarial e a compensação dos demais
28 dias de greve. Dilma usa da criminalização
das greves e da chantagem contra os
trabalhadores, via TST, para se recusar a
negociar;
2-Propostas salariais que dividem a
categoria. Dilma oferece valores nominais ao
invés de percentuais, sendo vantajoso para os
trabalhadores com menos tempo de Correios e
terríveis para os mais antigos. Neste ano, o
reajuste percentual zero para todos, quando
levado em conta o valor de R$ 200,
correspondeu a 12% de aumento agora e 17%
com a primeira incorporação da gratificação
em janeiro de 2016. Só para quem entrou agora
na empresa, claro. Para os demais, o reajuste
foi bem menor, chegando a ser abaixo da
inflação para muita gente. Uma proposta
indecente. Mas que conseguiu dividir a
categoria;
3-Abandono da greve nacional.
Como ocorreu em outros anos, direções
traidoras entregaram a greve antes mesmo
dela começar. O papel que já coube ao PCdoB
em outros anos, desta vez foi cumprido pela
Articulação Sindical do PT e pelo Sintect/PE
(filiado à CSP-Conlutas), que aceitaram a
proposta inicial (ainda pior do que a que foi

assinada) e se recusaram a iniciar a greve,
abandonando a categoria. Assim, a greve se
dividiu desde o começo, com quase metade
dos sindicatos sem aderir à greve, servindo ao
governo Dilma. Nos últimos anos a
Fentect/CUT e a Findect/CTB sempre
marcaram datas distintas para a greve, além de
trair o movimento. Neste ano, a data unitária
não impediu novas traições, e a incapacidade
de avançar no resultado da greve é
responsabilidade direta das direções sindicais
– sejam elas abertamente governistas, ou
simplesmente covardes ou burocráticas.
O resultado destes elementos foi
uma greve de vanguarda na maioria dos
sindicatos, principalmente nos combativos.
As exceções eram SP e RJ, onde a vanguarda e
o conjunto da base estavam “descansadas”
pelos anos sem greve impostos pela
burocracia do PCdoB, e muito crítica aos
sindicatos pelegos que dirigem estes estados,
assim como sem confiança na Fentect, com a
qual estas bases romperam depois de longos
anos de traição. Assim, RJ e SP, responsáveis
por 30% do fluxo postal brasileiro e do lucro
da empresa, puderam puxar a greve com força,
a partir da radicalização de suas bases.
Quando teria sido possível avançar
ainda mais na greve, porém, estas direções
conduziram a rendição, sem que houvesse
acúmulo de forças para avançar e passar por
cima da decisão do TST, que já estava
“acordado” com as federações pelegas e com o
governo Dilma. O TST ameaçava que poderia
fazer acordos coletivos por sindicatos,
deixando de fora do reajuste quem seguisse
em greve; assim como chantageava com
multas de R$ 100 mil por dia os sindicatos
dissidentes.
Como “concessão”, o TST propôs a
compensação apenas dos dias não trabalhados
(anteriormente o TST contabilizava os dias
corridos incluindo sábados, domingos e
feriados); 90 dias para compensação dentro do
próprio local de trabalho (antes poderiam
emprestar para outras cidades, o que ocorria
como retaliação); proibiu a compensação aos
domingos e feriados e designou o
cumprimento de no máximo duas horas por
dia. Assim, não havia mais condições da greve
prosseguir, e o acordo acabou aceito.
Como no caso dos servidores
federais, a greve terminou sem conquistas da
pauta que era reivindicada. Não acumulou as
mesmas perdas dos SPFs, mas também ficou
muito aquém no sentido econômico, além de
ter saído fragilizada politicamente, pois o
governo Dilma impôs seu método truculento
de negociação e o TST mais uma vez agiu
como senhor das leis e das greves.
A lição, porém, dada mais uma vez
por várias bases país afora, é que as condições
para uma grande rebelião estão dadas e que
inúmeros casos mostram que há espaço
político, condições e disposição para construir
novas direções. A necessidade urgente é de
organizar as oposições nacionais e os ativistas
mais combativos e dar uma saída nacional
unificada, classista e pela base para uma nova
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Todo apoio à autodefesa violenta dos palestinos!
Palestinos seguem sendo massacrados por Israel e reagem como podem!
Ocupados por um regime
seminazista, conhecido por sionismo, na
forma do Estado terrorista de Israel, os
palestinos vêm sendo massacrados
desde antes de 1948, ano da criação deste
enclave militar do imperialismo no
Oriente Médio, sob a guarda dos EUA, a
fim de intimidar as massas árabes e
controlar o petróleo e a ordem social de
uma das regiões mais tensas do mundo.
Nestes 67 anos de terrorismo de
Estado, através de um regime teocrático
judeu, disfarçado de democracia, mas
que é uma ditadura contra árabes,
muçulmanos em geral e até mesmo
contra judeus pobres e de origem
africana ou de países subdesenvolvidos,
a resistência palestina sempre existiu.
Mas é claro que nunca foi possível
enfrentar o 4º exército mais poderoso do
mundo (só atrás dos EUA, Rússia e
China) de igual para igual, apenas com
pedras e punhos. Por isso, a construção
de uma resistência armada e com
capacidade militar, dotada de fuzis,
foguetes e um mínimo de infraestrutura
foi fundamental nos últimos anos.
Graças à luta de massas e ao
armamento de amplos setores populares,
os palestinos puderam expulsar os
sionistas da Faixa de Gaza e obter uma
autonomia relativa na Cisjordânia,
inclusive podendo proclamar seu Estado
independente (ainda fragmentado,
precário e sob ocupação na maior parte
de seu território), já reconhecido por
dezenas de países e pela própria ONU.
Mas são as “Intifadas”, ou
“revoltas das pedras”, que mais
chamaram a atenção para o heroísmo das
massas palestinas. A 1ª delas iniciou em
1987, e se estendeu até 1993, quando a
Autoridade Nacional Palestina teve que
ser reconhecida por Israel. A 2ª Intifada
reiniciou em 2000, contra a colonização
de mais territórios da Cisjordânia por
fanáticos sionistas. Esta Intifada acabou
em torno de 2005, com um crescimento
extraordinário da guerrilha de massas
palestina, notadamente o Hamas.
Pois agora, a juventude e os
trabalhadores palestinos se jogam
novamente a enfrentar os ocupantes
sionistas mesmo que quase sem recursos
e sabendo que qualquer ação será punida
com a morte. A “arma” da vez, porém,
não são as pedras, e sim as facas. E,
exercendo seu legítimo direito a
defender a si mesmos, sua família, seu
povo e seu território, ocupados por
tropas e bandos armados seminazista, os

palestinos têm protagonizado uma onda
de ataques de faca contra os sionistas.
Esta ação das massas explodiu
com mais força em setembro, quando
manifestantes palestinos enfrentaram
policiais israelenses na região da
mesquita de Al-Aqsa, pois Israel planeja
se apossar ainda mais deste complexo.
Desde então, ocorre uma onda de
ataques por jovens palestinos contra
israelenses, que já conseguiu executar 9
sionistas israelenses. O custo destas
ações foi a morte de 48 palestinos, sendo
metade deles mártires que usaram de
ações contra os sionistas e outros 24
mortos de forma sanguinária e covarde.

«Graças à luta de massas e ao
armamento de amplos setores
populares, os palestinos puderam
expulsar os sionistas da Faixa de
Gaza e obter uma autonomia
relativa na Cisjordânia»
Mas, apesar desta matemática
desfavorável, são os israelenses que
passaram à defensiva, pois nenhum
tanque, arma química ou qualquer outro
recurso covarde e “à distância” pode dar
segurança a quem anda pelas ruas
desfrutando de uma ocupação militar
criminosa, mas que pode ser vingada
pela faca de um estranho ao seu lado.
O Hamas, que controla a Faixa
de Gaza, já disse que uma nova intifada
está em andamento. Os confrontos, no
entanto, não atingiram os níveis vistos
em intifadas anteriores e é precipitado
atestar isso. Por quê? Justamente porque
o Hamas se recusa a empregar seus fuzis,
foguetes e militantes para ampliar a luta
de resistência. Na ausência de uma

adesão das direções palestinas à luta
armada em curso, trabalhadores também
usam seus carros – e num caso até uma
retroescavadeira - como armas contra
soldados israelenses e militantes nazisionistas. Medidas suicidas, pois os
mártires que as cometem logo são
assassinados, mas que mostram que os
palestinos estão dispostos a tudo.
Os genocidas israelenses estão
agindo de forma ainda mais nazista
diante da resistência palestina. Mataram
uma mulher grávida e sua filha em uma
casa bombardeada por eles em Gaza. E
passaram a impedir até o pouco acesso e
direito de ir e vir de qualquer pessoa de
origem árabe. Israel é ainda pior do que
foi o apartheid na África do Sul. E repete
práticas de racismo, limpeza étnica e
genocídio de regimes nazistas ou
seminazistas. Mas os palestinos não
desistem!
Israel é a causa do atual
conflito, assim como foi a causa de
todas as guerras do Oriente Médio nas
últimas décadas. É um Estado
ilegítimo, que massacra árabes e judeus
pobres, em nome dos interesses dos
judeus burgueses e do imperialismo.
Por isso, prestamos toda a nossa
solidariedade e apoio às ações de
resistência dos palestinos. Que venha
uma 3ª Intifada palestina! Que o
Hamas se some à luta direta, e que o
Fatah (colaboracionista pró-sionista)
assuma a luta ou seja expulso do
território palestino.
É preciso destruir Israel já!
Para salvar as vidas dos árabes em geral
e dos trabalhadores judeus. Por uma
Palestina única, laica, não-racista e
controlada pelos trabalhadores.

Pedras e luta de massas contra o exército de Israel, um dos mais bem equipados do mundo.
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Fora Dilma! Fora todos! É preciso derrubar o governo e o Congresso nas ruas!
Nem bem 10 meses do 2º
governo Dilma se passaram e se
multiplicam as possibilidades de
interromper seu governo. Os números do
país são tão desastrosos e a crise é tão
profunda, que até mesmo os partidos da
base aliada ameaçam ser favoráveis ao
impeachment de Dilma. Isso porque
menos de 10% da população ainda
defende este governo, ao mesmo tempo
em que a economia está afundando.
Além de dezenas de pedidos de
impeachment – sendo que o que tem mais
chances de ir adiante é assinado por um
fundador do PT e ex-petista histórico,
Helio Bicudo -, o Tribunal de Contas da
União rejeitou as contas de 2014 do
governo Dilma, listando mais de 30
irregularidades e ilegalidades, que
mostram crimes fiscais cometidos por
Dilma. Não bastassem as movimentações
pró-impeachment no Congresso e a
rejeição do TCU, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) também está próximo de
considerar ilegal a chapa Dilma/Temer,
por haver sido eleita com dinheiro de
corrupção, desviado dos roubos da
Petrobrás, das obras superfaturadas junto
às empreiteiras, etc.
Todos estes processos e ações
institucionais contra Dilma têm sentido e
refletem um governo corrupto, que se
elegeu de forma criminosa e que governa
roubando o povo. Não são
“conspirações”, e sim reflexos de uma
administração que desfalca as contas
públicas há 13 anos! No entanto, nenhuma
destas denúncias existiria se não fosse a
crise econômica e a indignação popular
diante do governo Dilma e da realidade do
Brasil.
É a rejeição massiva contra
Dilma e a vontade de que seja derrubada, e
a revolta (mesmo que silenciosa na
maioria dos casos) de milhões de pessoas
contra a inflação, as dívidas e o
desemprego em disparada, que criam o
cenário de quase inviabilidade do governo
atual, e que fazem tantos “ratos
abandonarem o navio”. A crise
interburguesa, que leva setores do PMDB
a romperem o governo petista, além de
radicalizar PSDB, DEM e outros partidos
da oposição burguesa, que sempre foram
gentis com o PT, e o salvaram na crise do
mensalão em 2010, é consequência da
crise de legitimidade política de Dilma,
que não tem apoio nas ruas.
Com o ódio popular crescendo, a
taxa de lucro despencando para a maioria
dos setores e a situação futura prevendo
ainda mais notícias terríveis, a burguesia
se divide e, na iminência do governo cair

por ação popular ou permanecer sem
iniciativas por mais de 3 anos pela frente,
parte da burguesia, depois de muito
relutar, passou a apoiar a saída de Dilma,
mas controlada por dentro das instituições
burguesas.
A necessidade de aprofundar as
manifestações de rua contra o governo e
pela derrubada de Dilma pelas massas,
junto de Temer, Cunha, Renan e de todo o
Congresso, é também para que não se
permita que uma tarefa tão importante –
derrubar o governo neoliberal, golpista e
corrupto de plantão – seja apropriada por
outros neoliberais, golpistas e corruptos.
Desemprego, inflação e dívidas: as
pedaladas mais graves são contra os
trabalhadores
O desemprego em setembro de
2015 bateu todos os recordes, e já são
quase 700 mil demitidos apenas neste ano!
Além de crescer o desemprego, as dívidas
seguem nas alturas, e, com os juros altos,
muita gente não consegue mais pagar suas
contas. Enquanto isso, a inflação bate os
10% e o desespero chega a cada vez mais
famílias. Dilma chefia a quadrilha que
assaltou o Brasil e levou o orçamento ao
colapso. Ela é a principal culpada por esta
crise, e seu governo não poderia durar
mais nenhum dia!
Mais do que uma questão
jurídica ou legal, sobre se há ou não
aspectos suficientes para derrubar Dilma,
é urgente que ela caia por ter “pedalado” a
vida da maioria da população, acabando
com programas sociais, investimentos em
moradia, subsídios à educação e todo o
resto, a começar pelo caos na saúde,
depois de dezenas de bilhões cortados do
orçamento.
Qualquer desculpa para não
chamar o Fora Dilma, como aqueles que
dizem ser contra suas medidas
econômicas, mas que não defendem sua
derrubada; ou aqueles que pedem um
“basta” do governo, também sem
organizar sua saída; não passam de uma
ala de esquerda de um movimento amplo
de sustentação do governo Dilma.
PSTU e PSOL, por exemplo, se
recusam a chamar a derrubada do governo
e exigem que, para isso, haja uma situação
revolucionária com milhões de pessoas
nas ruas protestando com uma plataforma
socialista e que corresponda à sua
idealização de programa de esquerda. Até
que este dia chegue – caia do céu, na
verdade; pois sequer militam para isso – os
trabalhadores estariam condenados a
agüentar o governo burguês de plantão,
pois, caso contrário, estariam apenas

trocando o ruim pelo pior ainda.
Esta é uma lógica profundamente
reformista e reacionária, que enxerga o
mundo apenas através das aparências e da
institucionalidade. Ao exigir que os
milhões de trabalhadores que querem a
queda de Dilma saiam às ruas mesmo sem
organizá-los, e, ao saírem milhões às ruas,
ainda assim não achar que o movimento
está “à sua altura”, PSTU, PSOL e outros
grupos expressam uma visão antimarxista
(na melhor das hipóteses) ou claramente
governista, em que, diretamente ou por
tabela, defendem o governo Dilma, ao
identificar nos milhões que saem às ruas
um movimento reacionário em relação ao
próprio governo. Algo como, “ruim com
ela, pior sem ela”. Logo, a apoiam!
3º campo: uma concepção eleitoreira.
Ao se negar a disputar a realidade
como ela é, dinâmica e dialética, alguns
grupos eleitorais de esquerda criam outra
realidade para si mesmos. Eles se recusam
a entender que é preciso derrubar o
governo Dilma e disputar os trabalhadores
que querem a mesma coisa, milhões deles,
inclusive, saindo às ruas para isso. Ao
invés disso, eles insistem em chamar a
massa a apostar em uma nova saída
institucional. Uma saída por fora do PT e
do PSDB... nas urnas!
Ao não organizar e não participar
de nenhuma ação pela derrubada de
Dilma, e nem mesmo chamar qualquer
palavra-de-ordem pela derrubada do
governo, partidos como o PSTU, PSOL e
PCB alimentam as ilusões eleitorais e
ficam à direita das massas que saem às
ruas contra tudo e contra todos. Para estes
partidos reformistas, a grande saída para
uma crise política em que todos os
políticos estão envolvidos, com o
descrédito generalizado nos partidos
eleitoreiros e nas instituições do Estado
burguês (governos, parlamento, Justiça,
polícias...) é agitar que é possível haver
um “3º campo” dos trabalhadores.
Nós poderíamos concordar com
esta visão de “3ª alternativa”, no sentido
de não ser nem a atual direita no governo
(PT) nem a velha direita (PSDB), mas
somente se isso fosse colocado de forma
clara como uma nova alternativa não
apenas contra estes “campos” como
contra o próprio sistema e o Estado atual.
Então, como uma “2ª alternativa”,
socialista e revolucionária, diante das duas
alternativas dentro do mesmo sistema
capitalista.
Ou seja, o que é necessário é
apontar uma alternativa de mudança a
tudo que está aí, mas o “tudo” se refere não

apenas aos times que estão em campo, mas
Dilma
e
a
crise
econômica
mais
severa
O PSOL é feito de bobo, mas de bobo não
ao jogo em si. O que a esquerda de verdade
deixaram Dilma tão fragilizada que
tem nada. O preço que cobra por isso são
é obrigada a fazer é dizer que nada nem
muitos aliados foram se afastando, como
as alianças eleitorais de 2016, quando o
ninguém, por dentro do capitalismo, pode
escrevemos no início do texto. Um deles
PT deve ser seu grande aliado em muitas
representar uma saída. Nem o PT, nem o
foi Cunha, que passou à oposição. Neste
cidades.
PSDB
e
muito
menos
uma
nova
momento,
em
só
neste
momento,
o
PT
Recentemente, o PSOL se
alternativa, uma “3ª via”. Ao que nos
abriu uma guerra verbal
contra
Cunha,
na
dividiu, e perdeu seus principais nomes. O
opomos integralmente é ao sistema todo, e
tática de jogar lama noutro corrupto para
senador Randolfe Rodrigues, eleito para
a alternativa que queremos construir é
ver se sua própria corrupção era relevada.
ser o candidato a presidente no ano
inimiga frontal de todas as possibilidades
Pois é neste momento que vem o
passado (e que só não foi porque não quis,
que queiram canalizar a revolta popular
PSOL, que nunca chamou o Fora Dilma,
abrindo mão para Luciana Genro), o atual
por dentro das eleições burguesas.
nem
o
“Fora”
ninguém
do
PT,
chamar
o
prefeito de Macapá, Clécio Luís (único
Nosso “campo” é o da ação direta
“Fora Cunha”. Somos a favor do Fora
prefeito importante do PSOL) e a exe da revolução socialista, sendo diferente
Cunha. Mas Dilma sempre foi a chefe de
senadora Heloísa Helena, além de muitos
qualitativamente dos demais campos.
Cunha! A situação é tão absurda, que, para
outros figuras-públicas e militantes,
Nossa natureza é distinta. O contrário do
bater em Dilma, Cunha liderou votações
saíram do PSOL e se filiaram à Rede,
que significa o discurso do trio PSTU,
que rejeitaram ou atenuaram ataques de
partido burguês e de direita, criado por
PSOL e PCB, que se apresenta como “3º
Dilma,
que
queria
retirar
o
direito
ao
Marina Silva. A naturalidade com que os
campo” numa inequívoca disputa por
abono do PIS, cortar ainda mais as
principais dirigentes vão a um partido
votos, proclamando-se a opção diferente... pensões do INSS e o seguro-desemprego,
burguês, sem que tivessem que mudar
por dentro do mesmo sistema.
subir mais o IR, recriar a CPMF, cortar
nenhum de seus discursos ou concepções,
ainda mais verbas do orçamento, impedir
não diz tanto deles e sim do PSOL que
o fim do fator previdenciário, a correção
deixaram para trás.
PSOL conscientemente defende o PT
dos benefícios dos aposentados pela
O programa do PSOL é burguês!
Se a ação prática dos 3 partidos
É um programa nacionaleleitorais de esquerda já é francamente correção do salário mínimo, etc. Cunha
seguiu sendo de direita e ladrão, mesmo
desenvolvimentista, que expressa a visão
reformista, e, por isso,
de um capitalismo com menos
contrarrevolucionária, a posição do PSOL depois destas posições “à esquerda” de
Dilma. Mas é o que resta à presidente?
desigualdade, mais “humano”. É a velha
ultrapassa todos os limites e é governista!
O
tese da social-democracia,
P S O L
conscientemente
sempre reacionária, mas
defende o PT e o
ainda mais de direita hoje
governo Dilma, como
em dia, quando o
o MST, a UNE e
capitalismo está numa crise
outros grupos sempre
profunda. No Brasil, esta
fizeram com Lula.
posição burguesa
Fazem críticas entre 4
nacionalista e de “esquerda”
paredes e sobre
também correspondeu ao
pontos específicos,
trabalhismo, ou ao
mas basta surgir
brizolismo, já que Leonel
alguém realmente
Brizola foi o principal
contra o governo,
dirigente desta linha. Não
para que gritem e se
por acaso, o PSOL, que já
enfureçam contra os
tinha o brizolista Pedro Ruas
Campanha do Psol durante o 2º turno nas eleições para prefeitura de Belém.
adversários,
(companheiro de Dilma no
Apoio entre PT e Psol segue cotidianamente.
“esquecendo-se” por
PDT), ofereceu a legenda
para a reacionária Juliana Brizola, neta do
completo do governo.
Ela tem sido ainda mais de direita
líder, e acaba de filiar Brizola Neto, outro
É por isso que, sempre que há
que ele. Mais responsável que ele por
político burguês do RJ.
uma crise mais séria contra o governo do
qualquer ataque. E, inclusive, chefia uma
Não há campo progressivo
PT, lá surge o PSOL para tomar algum dos
quadrilha muito mais corrupta – pelo
dentro do capitalismo, nem há alternativa
burgueses corruptos ou reacionários
montante, abrangência e volume roubado
eleitoral possível capaz de impedir o
tradicionais – que sempre estiveram aí,
– que Cunha. Cunha era empregado de
avanço dos efeitos da crise sobre os
inclusive sendo do governo do petista –
Dilma; passou a um rival que não chega a
trabalhadores. O PSOL cumpre um papel
como alvo único, e tirar o foco do PT.
seus pés em termos de crimes contra a
reacionário e de inimigo dos trabalhadores
Fizeram isso com Bolsonaro, depois com
população. Mas o PSOL só enxerga
ao tentar convencer as massas do
o pastor Marcos Feliciano, e agora com o Cunha...Tudo para agradar ao PT.
contrário. E PSTU e PCB são seus
presidente da Câmara, o deputado
O PSOL grita contra Cunha e
cúmplices neste crime. A vitória dos
Eduardo Cunha, do PMDB.
Feliciano, jogando uma cortina de fumaça
trabalhadores só pode se dar nas ruas e nas
Todos sabem que Cunha é ladrão
sobre os verdadeiros problemas do país e
lutas, combatendo ainda mais todos os
e reacionário. Mas isso nunca foi um
sobre sua maior responsável, mas, depois
partidos de direita e a democraciaproblema para o próprio PT, de cuja base
que o circo está armado, o próprio PT
burguesa como um todo. Fora Dilma! Fora
do governo Cunha fazia parte. Até então, o
chega para acalmar os ânimos e faz um
Todos! Que os trabalhadores governem!
PSOL não falava coisa alguma de Cunha.
acordo com Cunha para salvar sua pele em
Até que as manifestações de rua contra
troca de que ele também salve a de Dilma.

