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A saída do Reino Unido da União Europeia é pela direita!
O 23/06/16 marcou a decisão dos eleitores da Grã-Bretanha a favor da
saída do Reino Unido (Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do
Norte) da União Europeia, com cerca de 17,4 milhões de votos, numa
eleição bastante disputada. Nesta votação, ganhou peso a expressão
Brexit, uma abreviação das palavras inglesas Britain (Bretanha,
principal parte do Reino Unido, da qual só não faz parte a Irlanda do
Norte) e Exit (Saída).
A vitória pela saída da Inglaterra da União Europeia causou espanto,
medo e enorme turbulência no mundo todo. No país, resultou no
pedido de demissão do primeiro-ministro britânico David Cameron,
do Partido Conservador, e que defendeu não sair da UE. Cameron é o
maior culpado por sua queda, pois foi ele mesmo quem, para ser
reeleito primeiro-ministro em 2015, fez a promessa de realizar o
referendo como forma de agradar o eleitorado mais reacionário e a ala
mais de direita do seu próprio Partido Conservador, além dos racistas e
extremistas de direita do UKIP (United Kingdom Independence Party
– Partido da Independência do Reino Unido).
União Europeia, uma união capitalista, mas com concessões
A União Europeia é uma associação política e econômica de 28 países
do continente europeu (27 agora, com a saída do Reino Unido) que
surgiu em 1957, como Comunidade Econômica Europeia (CEE). Com
o pretexto de a Europa evitar novas guerras (como as duas guerras
mundiais), a “unidade” européia visava, na verdade, ganhar escala
para as burguesias do continente, em especial a alemã e a francesa,
garantindo uma reserva de mercado consumidor e maiores lucros. O
Reino Unido só aderiu à CEE em 1/1/73
Da CEE surgiu o mercado comum europeu e, depois, a União
Europeia. O Tratado de Maastricht, de 1992, estabeleceu a união
monetária sob o Euro, dando início a sucessivos tratados, que
culminaram com a criação do Parlamento Europeu, do Tribunal de
Justiça da União Europeia, da Comissão Europeia e do Conselho
Europeu. O Reino Unido se recusou a adotar o Euro, mantendo a libra
esterlina, além de se manter crítico de boa parte das medidas européias.
Sempre esteve com um pé dentro e outro fora do bloco.
A União Europeia nasceu do interesse do imperialismo
europeu. Mas, tendo surgido numa etapa de ascenso da classe
trabalhadora, após a expropriação da burguesia em quase todo o leste
europeu, depois da expulsão dos nazistas, teve que dialogar com as
demandas dos trabalhadores. À medida que apagavam fronteiras para
seus produtos e moedas, os burgueses tiveram que também abri-las aos
trabalhadores, seja para baratear a mão de obra, seja para que a
“unidade” aparentasse também ser algo social e cultural.
A esquerda sempre foi contra a União Europeia sob
estas bases, pois sua implantação gerou desemprego, maior
concentração de renda e o rebaixamento dos países periféricos, que
perderam boa parte de sua soberania, independência e riqueza. Ao
longo do tempo, contudo, assim como se consegue arrancar eventuais
vitórias sob um governo nacional burguês, os trabalhadores europeus,
juntos, viram que poderiam obter vitórias para todo o continente. E,
sem que nada tenha sido de graça, algumas conquistas sociais foram
arrancadas, além de se estabelecerem direitos sociais mínimos para
todos, bem como avanços democráticos, que passaram por cima das
pressões conservadoras de um ou outro país.
Assim, setores mais radicalmente a favor do
esmagamento dos direitos e da condição de vida dos trabalhadores
começaram a se voltar de modo direto contra a UE, não por seus limites
de integração entre os povos, mas por haver alguma integração dos
povos. Esta foi a base da campanha pelo Brexit: expulsar imigrantes,
reafirmar um nacionalismo sem sentido e tentar voltar a estabelecer
privilégios à burguesia local. Por tudo isso, somos contra o Brexit!
Crise econômica e política se agravam
A saída da EU só pode ser explicada por um conjunto de fatores, dentre
os quais os mais relevantes são a profunda crise econômica capitalista,
que afeta a Europa como um todo, e que produziu uma enorme
indignação da maioria da população com sua situação de vida; e uma
profunda crise política, em que os principais partidos estão
completamente desacreditados.
Tanto é assim que, nas últimas eleições parlamentares, o primeiroministro britânico, David Cameron, foi reeleito apenas porque, mesmo
tendo sido castigado nas urnas, seus adversários foram pior ainda. O
Partido Conservador foi severamente contestado, mas o Partido
Trabalhista, que deveria ser mais à esquerda, mas é tão neoliberal
quanto, foi simplesmente massacrado. A 3ª força política, o Partido
Liberal, praticamente desapareceu do mapa. Cresceram grupos
nacionalistas escoceses e irlandeses, bem como votos críticos e os que
não optaram por ninguém.
Sem popularidade nem apoio popular consistente, Cameron acenou à
direita com o discurso anti-Europa. Defendeu permanecer, mas
denunciando a união, e exigindo mudanças e benefícios à Inglaterra.
No fundo, alimentou o discurso racista e chauvinista inglês. Tal
sentimento cresceu, ganhou vida própria e saiu do controle. Quem
queria sair da UE, quem queria castigar Cameron e quem
simplesmente queria mudar, seja para o que fosse, depois de anos com
desemprego em alta e economia em queda; todos votaram pela saída.
Um voto heterogêneo, que não necessariamente teve uma intenção
reacionária. Mas, na prática, foi isso que sobreveio: um retrocesso. Ao
invés de se avançar a uma Europa unificada sob controle dos
trabalhadores, como Federação das repúblicas socialistas da Europa,
por exemplo; ou de, ao menos, se romper a UE e construírem países
independentes e soberanos, sob controle dos trabalhadores; a saída da
EU apontou para trás, e não para a frente.
A Inglaterra rompeu para combater os imigrantes pobres que chegam
em busca de sobrevivência! Sob outro aspecto, rompeu na ilusão de
que, sem os ajustes europeus, haveria maior investimento social no
país. Muitos trabalhadores não sentiram que tenham ganho algo com a
UE, em mais de 40 anos de permanência no bloco, e a promessa era de
liberar até 350 milhões de libras (mais de R$ 1,7 bilhão) a mais por
semana para aplicar na saúde pública. Pura balela.
Houve argumentos pela esquerda e pela direita pelo Brexit. Mas só
haverá medidas à direita coma saída. Os trabalhadores do país deixam
de contar com a força de seus companheiros de outras nações, e serão
mais facilmente derrotados em suas fronteiras. O país, após concluir a
separação, se tornará mais caro, mais isolado e menos plural cultural,
étnica e socialmente. Além de, possivelmente, assistir a uma nova

recessão.
Fora Todos. Fora Cameron, os trabalhistas, o UKIP e o racismo
Cameron aplicou severos cortes sociais e ataques aos trabalhadores e à
juventude. Enfrentou uma enorme onda de protestos contra sua
reforma da educação, em que queria privatizar o ensino e abandonar a
gratuidade dele, assim como de militantes contra o envio de soldados
britânicos para fazer o trabalho sujo dos EUA no Iraque, Síria e demais
territórios da região.
Foi uma vitória das massas que ele tenha sido derrubado, e o referendo
foi só um empurrão a mais. Foi a resistência a seus projetos neoliberais
a raiz de sua queda agora. Mas quem vem em seu lugar é farinha do
mesmo saco. Tanto entre os grupos contrários à saída, como os
Trabalhistas, como entre os que defenderam o Brexit, como o UKIP,
nenhum tem condições de ganhar o respaldo da massa. Assuma quem
assumir, aplicando o arrocho pregado pela burguesia, ganhe quem
ganhar um processo eleitoral, a vida dos trabalhadores só vai piorar.
Por isso, junto com o repúdio aos conservadores, é preciso derrotar os
trabalhistas, cujo histórico recente é o de ter ajudado Bush a invadir o
Iraque e de ter levado a Inglaterra a uma crise sem precedentes nas
últimas décadas. A campanha pela permanência na UE foi dirigida por
este partido, junto de Cameron. E, com estes dois pesos mortos, muita
gente pensou primeiro em castigá-los do que qualquer outra coisa.
O fenômeno “Leave”
Sem uma alternativa pela esquerda, por uma ruptura com a UE no
sentido de as populações nacionais decidirem seu próprio rumo, o
movimento “Leave” (sair) tomou a liderança pró-ruptura. Um de seus
líderes é o parlamentar Boris Johnson, ex-presidente da Câmara dos
Lordes e aqueles que insistem em atuar por dentro da Contraf-CUT. E
também foi destacado o papel de Nigel Farage, líder do UKIP, que
falou abertamente contra a presença de negros e imigrantes.
Nós dizemos com convicção: sair da UE só gerará custos extras, mais
desemprego e mais xenofobia. Defender a permanência na UE não
significava apoio ao projeto estabelecido em Masstrich, nem de longe.
Significava defender as conquistas já obtidas e apostar na unidade para
vencer, em direção a uma unidade maior ainda, com menos fronteiras e
mais solidariedade de classes.
Neste sentido, os mais velhos aprovaram em peso a saída da União
Europeia, mas os mais jovens perceberam o retrocesso que isso
representa, votando por ficar. Na Escócia e na Irlanda ganhou com
muita facilidade a permanência. Isso tudo leva à conclusão que, apesar
da derrota no plebiscito, a classe trabalhadora pode aprender a lição e
lutar ainda mais forte daqui por diante.
Para não perder nenhuma da conquistas sociais garantidas para quem
está na UE, será preciso muita luta e ação direta. Nesta luta, os
trabalhadores alemães, franceses, gregos, etc., devem seguir se
manifestando em conjunto, pois é a burguesia quem nos quer
divididos. A ela, devemos responder com mais e mais
internacionalismo e unidade da nossa classe.
Da mesma forma, a saída do reino Unido pode levar a uma progressiva
e desejada desagregação do próprio Reino Unido, com a pressão por
plebiscitos pró-separatistas crescendo na Escócia e na Irlanda do
Norte. Apoiamos integralmente estas reivindicações, pois a burguesia
da Inglaterra se recusa a receber imigrantes pobres, ao mesmo tempo
em que estimula a ida de escoceses e irlandeses à Inglaterra, para
assumirem os piores empregos, trabalhar de forma precária e como
pessoas de 2ª categoria, e mera mão de obra barata.
Repudiamos as organizações, mesmo de “esquerda” e “marxistas” que
defenderam se abstiver no plebiscito, ou que apoiaram a saída da UE,
sob argumentos de esquerda, o que intitularam como “#Lexit: a
campanha de uma saída pela esquerda da UE”, parodiando o Brexit
com a palavra “left”, esquerda em inglês. Sair da UE agora, ao
contrário, só serviu para reforçar a direita nacionalista e semi fascista.
É ao lado dos trabalhadores mais pobres, das nacionalidades oprimidas
e da juventude que vem lutando que devemos ficar. Impedindo uma
ruptura pela direita, com o propósito de barrar imigrantes e estimular
os ódios raciais e culturais. E construindo a unidade européia de
verdade, com a derrota dos organismos imperialistas que a dirigem
conhecidos como Troika (Banco Central Europeu, FMI e Comissão
Europeia).
As posições da esquerda neste processo
Discussão artificialmente implantada pelo primeiro ministro
britânico, David Cameron, depois das eleições de maio de 2015. Com
medo de que mais deputados desertassem o partido da extrema direita
UKIP (Partido Independente do Reino Unido), o primeiro ministro
convocou o tal referendo para apaziguar a ala eurocética de seu próprio
partido.
Nos últimos dias, as discussões econômicas foram deixadas de lado
para dar lugar ao debate sobre a imigração. O tema foi aprofundado
depois do assassinato de uma jovem deputada do partido trabalhista, Jo
Cox, que gerou a suspensão momentânea das campanhas para o
referendo, representando um verdadeiro caos político. E piorou ainda
mais quando se soube que uma das principais pistas que levavam ao
culpado revelava uma relação entre o assassino e grupos da ultradireta, nacionalistas e anti-imigrantes. Por sua vez, o Partido de
Independência do Reino Unido (UKIP - sigla em inglês) aumentou sua
política anti-imigrantes ao divulgar um cartaz de campanha com
evidentes semelhanças com um cartaz da propaganda nazista que
desperta medo e expressa uma antecipação da narrativa que,
certamente, será fortalecida, se o resultado do pleito for pela saída do
Reino Unido do bloco europeu.
Com as sondagens de opinião das últimas semanas que apontavam
uma vantagem para o Brexit (que significa saída do Reino Unida da
UE) - embora as novas pesquisas prevêem uma leve vantagem pela
permanência - e a queda dos índices da bolsa como plano de fundo,
David Cameron e o establishment empresarial e político impulsionam
sua campanha com declarações alarmantes sobre o futuro do país. E
dizem: o Brexit significa o colapso da economia do país, a falta de
receitas da UE, a ausência de instancias para negociar a participação de
imigrantes e sua incorporação no mercado de trabalho com as
competências necessárias.
O debate do referendo no Reino Unido fortaleceu os setores antiimigrantes e nacionalistas que acusam os migrantes de todo o mal
ocorrido e daquele que está por vir, desde o esgotamento do sistema
nacional de saúde, passando pela falta de desenvolvimento industrial e

chegando até a crise econômica. Essas manifestações de polarização e
o grau de rivalidade política – nunca vista em nenhuma campanha
eleitoral nas últimas décadas – colocam em cena a jogada de Cameron.
Por que escolher entre David Cameron ou Nigel Farage?
Lamentavelmente, quase todos os grupos e setores da esquerda
britânica ficaram aprisionados a uma das duas opções da pergunta do
referendo: o Reino Unido deve permanecer um membro da União
Europeia ou deve deixá-la? As respostas possíveis são duas: Remain a
member (permanecer) ou Leave (sair).
A luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, os migrantes e
a população pobre não se encaixam em nenhuma das opções e a
primeira resposta da esquerda deveria ser denunciar o referendo por
ser uma manobra de Cameron para resolver sua própria eleição
interna.
O Partido dos Trabalhadores Socialistas (SWP em sua sigla em inglês)
faz parte da plataforma “#Lexit: a campanha de uma saída pela
esquerda da UE” com outras agrupações políticas de esquerda. Em seu
texto de apresentação afirmam, de maneira correta, que os eleitores
merecem algo mais do que optar entre a posição europeísta de
Cameron (ou o sonho impossível de uma “Europa Social”), por um
lado, e a campanha reacionária eurocética da UKIP e a ala de direita do
partido conservador, por outro lado. Para enfrentar essas falsas opções
lançaram o #Lexit (acrônimo para “esquerda” e “saída”) com o
objetivo de impulsionar uma campanha “principista, anti-racista e
internacionalista comprometida com a democracia, à justiça social e a
sustentabilidade do meio-ambiente”. A Lexit é apoiada pelo jornal
digital Counterfire, pelo Partido Comunista da Grã-Bretanha e pela
Antarsya (Grécia).
Justificam o voto pela saída do Reino Unido do bloco europeu com os
seguintes argumentos: a União Europeia planeja uma agenda patronal
que inclui negociações secretas do Acordo de Parceria Transatlântica
de Comércio e Investimento (APT) e os programas de austeridade na
Grécia, Chipre, Irlanda e Portugal. Em segundo lugar, a UE é
ingovernável com instituições mega-burocráticas como a Comissão
Europeia e o Banco Central Europeu (BCE). Terceiro, o argumento de
que a UE defende os direitos dos trabalhadores é um mito, pois todas as
conquistas são fruto da luta. A UE é uma fortaleza europeia envolvida
em planos de deportação massiva; e que a livre circulação de
trabalhadores se aplica exclusivamente aos membros comuns do
bloco. Não representará automaticamente um giro a direita. Se o Reino
Unido “deixar” a Europa, isso poderia gerar uma grande crise para a
classe dominante.
Em relação ao assassinato de Jo Cox, opinam que o ocorrido é produto
da atmosfera de racismo e islamofobia no qual os imigrantes e
refugiados se convertem em bode expiatório. Se o Brexit ganha, o
nível de racismo aumentará.
A posição do SWP não deixa de ser perigosa, porque a campanha pela
saída está associada à Farange e a extrema direita. Como pode um
político como Farange encorajado com pela situação representar uma
melhoria na condição de luta e abrir caminho para uma situação
favorável para as massas?
O Socialist Party (pertencente ao Comitê por uma Internacional
Operária) também defende a saída do país da UE. Em seus materiais
argumentam que o fazem desde uma perspectiva de classe e de um
ponto de vista internacionalista e, que se trata de uma oportunidade
para que os trabalhadores possam expressar sua oposição ao governo
conservador e à classe capitalista. Sobre o assassinato de Jo Cox, o
partido sustenta que: por não haver uma campanha de independência
de classe – no que diz respeito ao referendo – que possa unificar em
uma só voz contra as austeridades e o racismo não se pode descartar a
possibilidade de um resultado perigoso com um aumento dos ataques à
imigrantes e outras minorias étnicas.
Por um lado, tanto o Socialist Resistance (organização irmã do NPA,
França) como Left Unity – a formação que conta com o apoio do
cineasta Ken Loach – estão localizados do outro extremo do arco
político. Em seu folheto A União Europeia e o Referendo: por um voto
crítico a favor de “se posicionar” contra a xenofobia” denunciam o
caráter antidemocrático e neoliberal da UE, suas instituições e do
referendo. Argumentam que a campanha pela saída da UE é um projeto
da direita xenofóbica e que o triunfo da mesma alimentará o
sentimento anti-migração e racista do Reino Unido e Europa. Ambos
descartam absterem-se na votação por causa das terríveis
conseqüências que traria o Brexit.
A formação Left Unity (Unidade de Esquerda) tenta estabelecer um
diálogo com as pessoas que argumentam que, ficar no bloco é a decisão
mais progressiva, mas seu ponto fraco seria o embelezamento de um
projeto europeísta; batem de frente contra o governo conservador e
suas políticas de recortes, mas ao discutir com a esquerda que está por
acabar, deixam claro que a vitória do Brexit traria poder e credibilidade
para a extrema direita e seu sentimento anti-imigrante.
As posições cruzadas, sobre ficar ou sair, dividiram a esquerda
britânica. O referendo apresentava para a esquerda a oportunidade de
denunciar conjuntamente e de maneira militante que a questão se trata
de uma disputa burguesa e a oportunidade de se negar a tomar partido
de um dos lados. Além de tudo, o debate esta dominado inteiramente
por ramos burgueses: o de Cameron com o discurso pró-empresarial e
neoliberal e o discurso de Farage com uma narrativa populista de
direita.
Os jovens descontentes com o establishment que se mobilizaram pela
candidatura de Jeremy Corbyn continuam ativos em outros fenômenos
políticos; vão aos centros de detenção de imigrantes, trabalham como
voluntários em Calais e se mobilizam na luta contra o racismo e pelos
direitos dos imigrantes, se pronunciando pela permanência do Reino
Unido na UE.
Diante da perspectiva do fortalecimento da ideologia reacionária – no
âmbito da ausência de uma campanha que argumenta uma solução
independente, a favor dos trabalhadores, do povo pobre, da luta das
mulheres, dos direitos dos imigrantes e da comunidade LGBT e trans a permanência na UE é vista como um mal menor.
Mas é preciso afirmar claramente que essa não é uma alternativa. A
luta contra o nacionalismo xenófobo e racista está necessariamente
ligada à luta contra a União Europeia do capital, por uma perspectiva
internacionalista e de classe.
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CHARGE

POESIA

as pedras da rua,
ri, porque o teu riso
será para as minhas mãos
como uma espada fresca.

Sobre o autor: Pablo Neruda é muito mais do que um dos
maiores poetas do mundo. É um personagem quase mítico,
que inspirou tantos poemas quantos os que ele mesmo fez.
À beira do mar, no outono, Foi militante comunista, cônsul do Chile em 3 continentes
diferentes, senador e até foi homenageado em filmes (O
teu riso deve erguer
Carteiro e o Poeta, um clássico; e Neruda-Fugitivo, mais
sua cascata de espuma,
recente, sendo ambos ótimos).
e na primavera, amor,
Neruda fez História ao ler poemas a 100 mil pessoas num
quero teu riso como
Pacaembu lotado, em êxtase pela libertação de Luis Carlos
a flor que esperava,
Prestes em 1945; e repetiu o feito para um público quase
a flor azul, a rosa
do mesmo tamanho no Estádio Nacional de Santiago, após
da minha pátria sonora.
ser vencedor dom prêmio Nobel de Literatura em 1971.
Assim como viveu inspirando muitos, morreu deixando
Ri-te da noite,
suspirando os que nele se
do dia, da lua,
espelham, como um lutador
ri-te das ruas
implacável. Morto 12 dias
tortas da ilha,
depois do golpe militar fascista
ri-te deste grosseiro
de Augusto Pinochet, este
rapaz que te ama,
chileno,
nascido no histórico
mas quando abro
12/07/1904,
até hoje comove
os olhos e os fecho,
por
seus
poemas
e por sua
quando meus passos vão,
trajetória
de
vida.
quando voltam meus passos,
Poemas políticos, sociais, sobre
nega-me o pão, o ar,
a vida do povo ou sobre o amor
a luz, a primavera,
e
os
sentimentos
que
engrandecem
a vida, como neste
mas nunca o teu riso,
poema.
porque então morreria.

Tira-me o pão, se quiseres,
tira-me o ar, mas não
me tires o teu riso.
Não me tires a rosa,
a lança que desfolhas,
a água que de súbito
brota da tua alegria,
a repentina onda
de prata que em ti nasce.
A minha luta é dura e regresso
com os olhos cansados
às vezes por ver
que a terra não muda,
mas ao entrar teu riso
sobe ao céu a procurar-me
e abre-me todas
as portas da vida.
Meu amor, nos momentos
mais escuros solta
o teu riso e se de súbito
vires que o meu sangue mancha

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
Macapá-AP: (96) 8104-0922

MRS-MovimentoRevolucinárioSocialista/Facebook

mrevolucionariosocialista@gmail.com

São Paulo
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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 Vigário José Inácio, 250, sala 36.
Bairro Centro

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av. Princesa Isabel, n°648, sala 02
Bairro Centro

e lodo, provindos da lavagem e processamento de terra contendo
minério de ferro, que é naturalmente abundante na região. (...) Eles
não irão alterar a composição química na água e permanecerão no
ambiente como solos normais na bacia hidrográfica.”.
Depois desta declaração repugnante, o IBAMA informou que, das 80
espécies de peixes que ocorrem no rio Doce, 11 estão ameaçadas de
extinção 12, que só existem na região, já podem ter sido extintas!
Mariana recebeu da Samarco 24,3 milhões de reais a título de
compensação financeira pela exploração mineral, mas nem 100
milhões seriam capazes de recuperar as primeiras obras de
emergência na cidade. Além do que foi destruído, a economia de
Mariana diminuiu 60% seu comércio e teve perdas de R$ 5 milhões
em arrecadação. Em função disso, a Samarco chantageia os órgãos
públicos, para poder voltar a extrair minério e “ajudar” a economia. É
o cúmulo! Mataram a cidade e exigem voltar a matar como
“salvação”.
É preciso proibir o retorno das atividades da mineradora, até que seja
comprovada a completa estabilização dos impactos ambientais, a
contenção da lama remanescente e o fim da contaminação pelos
rejeitos em direção aos da região. O Ministério Público de MG já
havia sido contrário à renovação da licença de funcionamento da
barragem, antes mesmo dela se romper. Segundo a denúncia da
Justiça do Meio Ambiente, a tragédia "não foi um acidente, tampouco
fatalidade" mas erro na operação e negligência no monitoramento da
barragem. E os criminosos precisam ser detidos, não liberados para
voltar a cometer crimes!
Em relação às multas, a legislação brasileira prevê um teto de R$ 50
milhões e uma eventual alteração desse valor depende de aprovação
do Congresso Nacional. O Ibama aplicou 5 multas neste valor
máximo, totalizando 250 milhões de reais, mas isso ainda não é nada!
Em acordo como o Ministério Público Federal, a Samarco se
comprometeu a realizar um pagamento de uma caução
socioambiental de R$ 1 bilhão. Ainda é uma mixaria. Como
comparação, a explosão da plataforma de petróleo no Golfo do
México em 2010, que matou 12 pessoas e poluiu parte das águas do
golfo, prejudicando o habitat de centenas de espécies de aves, mas
que não afetou o abastecimento de água de localidade alguma nem se
deu no meio de casas, rios, custou à empresa responsável, a britânica
British Petroleum, um montante de U$42.2 bilhões de dólares para
reparação de danos, e a empresa foi condenada no ano de 2015 a pagar
uma multa $18.7 bilhões de dólares. Ao todo, 61 bilhões de dólares,
ou mais de R$ 200 bilhões de reais!
Enquanto isso, a Vale e a BHP, que possuem ativos de centenas de
bilhões de dólares, seguem se recusando a corrigir o desastre que eles
mesmo cometeram. É isso que significa a privatização feita nos anos
90, por FHC! Assim como as companhias de energia elétrica estão
falidas e aumentaram os preços dos serviços em mais de 100 vezes, as
empresas de telefonia como a OI também faliram, e assaltam os

consumidores. Todos os ramos privatizados foram
transformados em máquinas de corrupção, pagamentos de
propina, sonegação de impostos, exploração de empregados e
exploradores dos trabalhadores, com serviços caríssimos e de
péssima qualidade. A Vale mostra tudo isso e mais um pouco.
Sucateada por vários anos, para justificar sua privatização, foi
entregue a preço de banana, e, para os neoliberais defensores
deste modelo, era um sucesso, pois passou a produzir mais e a
pagar impostos depois de vendida. Pois bastaram poucos anos,
em que se beneficiou da subida do preço do ferro, por conta da
expansão econômica da China, para a Vale começar a afundar.
Suas ações têm virado pó, suas dívidas crescido e o desastre de
Mariana mostra que a Vale privada não passa de uma quadrilha,
que suga as riquezas do país, os recursos da natureza e a vida
dos trabalhadores.
É preciso expropriar a Vale e a BHP, bem como todas as
empresas privatizadas por Collor, Itamar, FHC, Lula e Dilma, e
todas as multinacionais e empresas estratégicas. A riqueza que a
maioria da população constrói vem sendo apropriada por estes
grandes grupos econômicos, que saqueiam nossa natureza,
aniquilam nossa biodiversidade e roubam nossas riquezas.
Somente uma Vale 100% estatal e sob controle dos
trabalhadores pode aproveitar nossos recursos em benefícios
dos trabalhadores e do país.
Quanto ao crime de Mariana, todos os responsáveis devem ser
presos e severamente punidos, com seus bens confiscados. Dos
engenheiros irresponsáveis aos chefes e presidentes da
Samarco, Vale e BHP, chegando aos prefeitos das cidades da
região, ao governador Fernando Pimentel (PT-MG) e a expresidente Dilma. Dilma, mesmo com a União podendo indicar
o presidente da empresa e controlar seus rumos, por conta das
ações das estatais e fundos de pensão que sustentam a Vale,
mesmo após ser privatizada; não fez nada disso.
A ex-presidente atuou para que executivos inescrupulosos do
mercado tenham dirigido a Vale em todo este tempo em que a
empresa reduziu custos com segurança e prevenção, terceirizou
serviços e sangrou a terra em que atuou, envenenando o
ambiente e saqueando recursos. Dilma não é inocente também
neste crime. Assim como Temer não é, e precisa ser derrubado,
pois o acobertamento da Vale prossegue, e, a cada dia que passa,
menos possível é salvar o Rio Doce, Mariana e a vida de todos
os que foram vítimas até agora.
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A educação traída!
Do PCdoB e PT ao PSOL, direções oportunistas fazem conchavo e dão fim às ocupações de escolas no RS
Assim como o governo Dilma foi inimigo da
educação, cortando investimentos e acabando com
programas, Temer segue sendo. No governo do RS,
Sartori segue a mesma linha: tudo aos banqueiros e
empresários; nada aos trabalhadores e estudantes.
No enfrentamento a estes ataques, a juventude se
apresentou como a vanguarda da luta, e as
ocupações colocaram o governo na defensiva e
deram uma nova tônica à greve dos professores.
Contudo, enquanto a juventude lutou de maneira
exemplar contra as medidas de arrocho salarial aos
educadores, cortes de verbas para a manutenção de
escolas e precarização do ensino, as direções
sindicais e do movimento estudantil fizeram o
oposto: atuaram para dividir, desmobilizando e trair
os que lutavam.
Como tem acontecido em todos os processos de
luta, precisamos lutar não somente contra nossos
inimigos diretos (os governos e patrões), mas
também contra as organizações que se dizem de
luta, mas que são governistas, burocratizadas e
oportunistas, e, por isso, traidoras! Tanto a luta dos
estudantes como a dos professores foram levadas a
derrotas parciais por suas direções.
As ocupações de escola, que impediram os ataques
dos governos e colocaram em cena a luta pelo poder
da educação nas mãos dos trabalhadores e
estudantes, tiveram seu fim. E isso se deveu a
UBES, UGES, UMESPA, UJS-PCdoB, ALE,
Marighela e Juntos-PSOL, organizações que
“negociaram” em nome dos estudantes um acordo
rebaixado, que não supriu as necessidades das
escolas e acabou com toda a pauta de
reivindicações. Lembrando que entidades como a
UBES e UGEs são “loteadas” entre o mesmo
PCdoB, que controla a UJS, entre o PT, PPL, PMDB
e tantos outros partidos e correntes de direita.
Em nome de apenas suspender até o final do ano o
PL 44, centro do ataque de Sartori contra a
educação, as organizações traidoras promoveram
golpes em assembleias de base, tratando com
truculência setores de luta, e combatendo aqueles
que construíram os atos que garantiram toda a
resistência, a partir de secundaristas independentes.
Da mesma forma, os secundaristas foram
brutalmente reprimidos pela polícia de Sartori, que
prendeu, roubou pertences e espancou estudantes.
Um dos trágicos resultados, além da interrupção de
um processo que vinha derrotando Sartori, foi o
processamento e a prisão de lutadores, levados ao
Presídio Central e ao Madre Peletier. É a tática de
punir parte dos que mais lutam para tentar
amedrontar a luta de todos os demais. Enquanto
isso, as entidades e correntes
pelegas e oportunistas nada
fizeram.
Desocupação de escolas é
seguida de esvaziamento da
greve dos educadores
A greve dos educadores foi
conduzida a um beco sem
saída. A direção central do
CPERS, sindicato dos
trabalhadores da educação, foi
deflagrada em 13 de maio, e
chegou a quase 2 meses sem
nenhuma conquista, graças à
condução burocrática e
eleitoreira do PT e PCdoB, à
frente do sindicato. Sem
negociação à vista, os grevistas
impulsionaram a ocupação do
Centro Administrativo, núcleo
das atividades e funcionamento
do governo do RS.
Durante a ocupação, porém, a
direção do CPERS não chamou
a base para se somar à luta,

tampouco à radicalização das ações contra o
governo. Ao invés disso, propagou o medo e as
ameaças de Sartori, desmobilizando os que
lutavam, descrevendo uma lista de acusações de que
seriam vítimas em caso de manter a ocupação e
alarmando contra uma iminente invasão por parte
de polícia, o que nunca aconteceu. O que a direção
traidora do CPERS fazia por dentro, Sartori fazia
por fora, cortar a água do prédio, por exemplo.
Depois de 5 dias, o prédio foi desocupado com
promessas de negociação, que se resumiu à mesma
e rebaixada proposta aos estudantes: suspender por
poucos meses o PL 44.
Não houve negociação da pauta financeira (sendo
que os professores não tem reajuste desde
novembro de 2014)! Mesmo com esta proposta
ridícula, a direção do CPERS chamou uma
assembleia para encerrar a greve. Pior que isso foi a
postura recuada de grande parte da oposição, que se
esquivou de defender a continuidade da greve,
capitulando ao PT, e jogando sobre a base o peso de
decidir pelo fim ou continuidade da greve. Com as
principais correntes da categoria defendendo o fim
da greve ou se colocando em cima do muro, ao
menos se conseguiu impor que a votação fosse por
urnas, para que não se repetissem a fraude e os
golpes de outras assembleias.
E, aí, a base deu mais uma lição! Provou que tem
muito a ensinar e que está muito à frente da direção e
da oposição majoritária do CPERS. Aprovou a
continuidade da greve! Mas a verdade é que, apesar
da bravura da base, o desmonte da greve iniciou
desde que ela foi deflagrada, pois não existiu um
calendário de mobilização, as assembléias nunca
foram convocadas para dar voz à base e os atos só
serviam para promover os dirigentes da categoria. A
burocracia e grande parte da oposição visavam
apenas ao congresso da entidade que aconteceu no
primeiro fim de semana de julho, que antecede a
eleição sindical de 2017. E mostraram isso ao trair a
continuidade da greve.
A subordinação da luta concreta e da vida dos
trabalhadores ao objetivo do aparato sindical, e à
disputa das eleições municipais deste ano, vem
criando um clima de derrota, que desmoraliza os
que querem lutar! E é contra as direções traidoras
que os trabalhadores e estudantes devem se
organizar, para que as lutas contra governos e
patrões possam sair vitoriosas.
LUTE! É preciso construir a luta unificada de
trabalhadores e estudantes.
Os secundaristas viram com seus próprios olhos

como funciona a política dentro do movimento
estudantil. Sentiram na própria pele a atuação das
organizações pelegas e conciliadoras junto aos
governos de plantão, entregando a luta dos
estudantes de bandeja. De forma empírica,
perceberam que não importa apenas lutar de forma
independente das correntes burocráticas, sendo
necessário se organizar da mesma forma
independente.
Formaram um comitê estudantil (CEI – Comitê de
Escolas Independentes), que atuou junto ao Bloco
de Lutas Pela Educação, que une as oposições mais
combativas dentro do CPERS. Uma experiência que
mostra o caminho da unidade proletária-estudantil
que devemos desenvolver.
Os estudantes, a parte mais avançada da luta até
agora, aprenderam a se organizar por meio de
assembleias, comissões, votações e, hoje, formam
uma frente de oposição que entende que a saída tem
que vir pela base, que todos esses governos que aí
estão só servem aos banqueiros e empresários, e que
só a mobilização da classe trabalhadora e dos
estudantes poderá mudar essa realidade.
Apesar da radicalização estudantil, os professores
também dão mostras de que avançaram. Eles que,
no ano de 2015, tiveram sua luta traída por um golpe
dado pela direção central do CPERS, culminando
em uma grande derrota para todos os servidores e
trabalhadores do RS; esse ano, conseguiram por
duas vezes derrotar essa mesma direção. A
ocupação do Centro Administrativo foi uma destas
demonstrações.
Ainda que tenha durado somente 5 dias, foi
apropriada pelos trabalhadores de base que lá
estavam, se rebelando contra a orientação da
presidente do CPERS, para quem não havia uma
ocupação, e sim uma mera ação simbólica. A
ocupação tornou-se de fato radicalizada, com portas
trancadas e o controle da base, e é este exemplo que
deve impulsionar a organização independente e pela
esquerda daqui por diante. Como também o
exemplo da vitória pela contnuidade da greve!
Depois de 53 dias, a greve acabou, mas a luta segue,
com amadurecimento da base e com mais chances
de vitórias nas próximas mobilizações. As direções
pelegas são o principal obstáculo entre os
trabalhadores e a vitória. Neste sentido,
independentemente de não ter havido ganhos
econômicos, os trabalhadores e estudantes saiam
muito mais organizados e conscientes deste
processo.
A greve já foi descrita pelos bolcheviques como a
“escola do comunismo”. A
greve e as ocupações deram
inúmeras lições a quem se
dispuser a aprender com
elas. Que saiamos delas com
u m n o v o p a t a m a r, e
construamos juntos uma
nova corrente, de
trabalhadores e de
estudantes, unificada, para
combater os ataques que nos
atingem. É o que significa a
LUTE, Luta Unificada de
Trabalhadores e Estudantes.
Chamamos a todos os
lutadores, grevistas e
ativistas a construírem
juntos uma ferramenta, que
multiplique as experiências
de luta e se articule com os
demais trabalhadores do
país, por emprego, salário,
investimentos em educação,
saúde, transporte e moradia.
Que lute por nossos direitos
e por uma nova sociedade.
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Tragédia de Mariana completa 8 meses e impunidade segue total!
Já passa dos 8 meses o
rompimento da barragem de Fundão,
localizada no distrito de Bento Rodrigues,
na cidade de Mariana, em Minas Gerais. O
desastre, ocorrido na tarde de 5 de
novembro de 2015, deixou 19 mortes, um
rastro impressionante de destruição
ambiental, o soterramento de uma parte
inteira da cidade, a extinção de inúmeras
espécies de animais e vegetais, a perda de
bilhões de reais da riqueza da região,
milhares de desempregados e o fim da vida
em todo o Rio Doce, contaminado por lama
tóxica, metais pesados e todo tipo de lixo!
A Samarco, empresa responsável
pelo aterro que despencou em cima de
pessoas, vem usando da tática cínica e
criminosa de infinitos recursos
administrativos para protelar medidas e
para não pagar pelos danos cometidos. A
Samarco foi, comprovadamente,
responsável direta por sobrecarregar a
barragem de rejeitos da mineração que veio
a se romper.
Inicialmente, a mineradora
Samarco informara que duas barragens
haviam se rompido - a de Fundão e a de
Santarém. Porém, 10 dias depois do
desastre, a Samarco afirmou que apenas a
barragem de Fundão havia se rompido. O
rompimento de Fundão provocou o
vazamento dos rejeitos que passaram por
cima de Santarém, que, entretanto, não se
rompeu. As barragens foram construídas
para acomodar os rejeitos provenientes da
extração do ferro, maior riqueza das minas
da região, mas vieram recebendo uma
capacidade muito maior do que
suportavam, sem manutenção e de forma
completamente irresponsável. Após o
desastre, soube-se que a barragem de
Fundão, além de receber os rejeitos da
Samarco, recebia rejeitos de minérios
provenientes da mina de Alegria, também
pertencente à Vale.
"Foi um crime", concluiu o
relatório da Comissão Extraordinária das
Barragens de Minas Gerais, ao analisar o
maior desastre ambiental do Brasil. O
documento afirma que, além das
responsabilidades administrativa e civil,
houve responsabilidade criminal da

Samarco e das controladoras Vale e BHP na
tragédia. "O principal responsável são as
empresas e não só a Samarco. É a Vale e a
BHP. Elas sabiam que havia este risco,
trinca, fenômenos palpáveis, para que
pudessem evitar o que aconteceu".
O rompimento da barragem de
Fundão foi o maior do mundo envolvendo
barragens de rejeito. A lama chegou ao Rio
Doce, que tanta história tem, e que dá nome
à própria companhia Vale do Rio Doce. A
bacio do rio, que abrange 230 municípios
de Minas e Espírito Santo, foi destruída! O
Rio Doce morreu, pelas mãos de
assassinos, que mataram 19 trabalhadores
e todo um ecossistema.
O efeito dos rejeitos no mar
continuará por pelo menos mais 100 anos!
E somente a reparação dos danos causados
à infraestrutura urbana de Mariana vai
custar mais de 100 milhões de reais. Ao
todo, se calcula que o custo econômico
(pois o valor das vidas encerradas e da
riqueza animal e vegetal é incalculável)
seja de mais de 20 bilhões de reais!
Um crime premeditado
A barragem de Fundão
passava por um processo de alteamento,
quando ocorreu a elevação do aterro de
contenção, pois o reservatório já chegava a
seu ponto limite, não suportando mais o
despejo dos dejetos. Às 15h30min da tarde
do dia 5, a contenção apresentou um
vazamento. Funcionários terceirizados
foram ao local para tentar esvaziar parte do
reservatório. Mas 1h depois ocorreu o
rompimento. Bento Rodrigues, pouco
abaixo, foi inundado pela enxurrada de
lama, assim como outros vilarejos e
distritos.
Além da violência do impacto do
tsunami de lama, a região ficou isolada,
sem poder receber ajuda, o que também é
culpa da vale e BHP! Não havia um plano
de contingência nem rotas de fuga que
permitissem aos moradores se deslocarem
a tempo para regiões seguras. É como
construir qualquer edificação ou veículo
sem saída de emergência. As barragens era
uma bomba-relógio, e a as multinacionais
que as controlavam cometeram homicídio
múltiplo doloso ao assumir o risco de

matar, sem nada fazerem para evitar isso.
No mesmo dia deste crime contra
a humanidade e o planeta, os rejeitos de
minério de ferro chegaram ao Rio Doce. A
destruição foi tamanha que, mesmo com
todo o investimento que houver, é incerta a
possibilidade de se recuperar o rio. Antes
de 100 anos, é impossível despolui-lo.
Muitos municípios, como a populosa
cidade de Governador Valadares, tiveram
que suspender a captação de água, e os
metais pesados contaminaram o solo, as
plantas, os animais e a água da região. Tudo
foi envenenado por arsênio, chumbo,
mercúrio, cádmio, etc.
Em duas semanas, a lama chegou
ao mar, acabando com as praias do Espírito
Santo, arrasando a economia de cidades
como Linhares. Em dois dias a mancha de
lama se alastrou, matando o que alcançava
pela frente, e afetando tragicamente a
Reserva Biológica de Comboios, unidade
de conservação costeira que, entre outras
coisas, protege o único ponto regular de
desova de tartaruga-de-couro na costa
brasileira.
Vale: onde leva a privatização da
riqueza nacional
A Samarco é o nome regional pelo
qual atuam suas verdadeiras donas, as duas
maiores empresas de mineração do mundo:
a brasileira Vale S.A. e a anglo-australiana
BHP Biliton. As duas multinacionais
controlam a extração e o que deveria ser o
tratamento dos resíduos desta atividade
extremamente poluente em toda a região de
Ouro Preto, assim como se repete na
maioria do país. As barragens envolvidas
no desastre foram construídas para
acomodar os rejeitos provenientes da
extração de ferro das minas na região.
A Samarco mente repetindo que a
lama não é tóxica, mas compostos usados
para separar a sílica não são
biodegradáveis e acabam com os
organismos aquáticos, tornam todo o
ambiente ácido e reduzem o oxigênio na
água. A Vale e a BHP já haviam negado que
a lama da barragem fosse tóxica. Em 26 de
novembro, a BHP havia declarado em seu
site que "os rejeitos que entraram no Rio
Doce são compostos de materiais de argila
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No fundo! Previdências de empregados de estatais acumulam déficits e podem quebrar!
Os 4 maiores fundos de previdência
complementar do Brasil – Petros (dos
empregados da Petrobrás), Funcef (da
Caixa Econômica Federal), Previ (do
Banco do Brasil) e Postalis (dos
Correios) – acumulam déficits
gigantescos. Empregados que
confiavam nestes fundos para garantir
uma aposentadoria digna, que não se
resumisse ao que é pago pelo INSS,
vêem seu dinheiro sumir e seu futuro
desmoronar.
Postalis é o pior de todos os fundos
O Postalis, fundo de pensão dos
funcionários dos Correios, registrou
um rombo de R$ 1,2 bilhão em 2015.
O resultado é que os funcionários e
aposentados dos Correios começaram
a pagar uma “contribuição extra”
sobre os benefícios para o
equacionamento do déficit de R$ 5,6
bilhões de 2014. Tais “contribuições”,
que significam confisco direto de
salários e aposentadorias foram
determinadas aos quase 76 mil
funcionários, aposentados e
pensionistas!
O desconto mensal é de 17,92% do
valor da aposentadoria, da pensão ou
do valor previsto para o benefício. Um
confisco absurdo e insuportável. E que
deve durar por 25 anos e meio!
A contribuição de 17,92% incorpora a
contribuição extra anterior, de 3,94%,
que estava sendo feita para cobrir o
déficit de R$ 1 bilhão de 2012 e 2013.
No contracheque de junho foi cobrado
17,92% deste mês mais 3,94% do mês
anterior, além de 9% da taxa de
administração. Ou seja, quase 31% do
benefício.
A maior parte do rombo do Postalis,
R$ 2,7 bilhões, é justificada como
fruto da “má performance dos
investimentos”, o que não passa de
corrupção e incompetência juntas. O
resultado disso será uma categoria
inteira jogada na pobreza, pois alguém
que ganha em torno de R$ 2000, que já
não é um valor digno, perder cerca de
20% do salário, tornará a vida de
muitos um sofrimento.
Petros, o maior rombo num ano!
Com déficit de R$ 22,6 bilhões em
2015, o Petros bateu o recorde de
déficit de um fundo de pensão em toda
a História. Assim como o PT quebrou a

Petrobrás, também está quebrando o
Petros. E quem vai pagar a conta,
obviamente, serão os trabalhadores: os
76 mil empregados, aposentados e
pensionistas, sendo 21 ativos e 55 mil
assistidos. Tudo já votado e definido,
com prazo de início a partir de 2017.
Dos R$ 22,6 bilhões de prejuízo, R$
16,1 bilhões precisarão ser
recompostos, devendo metade deste
valor ser descontada dos salários e
benefícios de aposentados e
pensionistas. Ainda se estabelecerá a
forma e o prazo de pagamento deste
rombo, mas, assim como no caso dos
Correios, já é certo que os empregados
da petrolífera pagarão um pesado
percentual de seus salários, e por um
prazo que deve ser de até 18 anos!
Entre as causas do buraco do Petros,
estão as perdas com a Sete Brasil,
empresa fabricada pelos governos do
PT, com dinheiro dos fundos de
pensão, para construir sondas de
exploração do petróleo na região do
pré-sal, e que se revelou um dos
núcleos da corrupção envolvendo a
Petrobrás. A Sete Brasil acaba de pedir
concordata, agora chamada de
“recuperação judicial”, no valor de R$
16,3 bilhões, uma verdadeira fortuna,
e, curiosamente, praticamente o
mesmo valor que terá que ser
desembolsado para tapar o furo do
Petros.
Funcef também me te a mão no bolso
dos empregados para cobrir buraco
bilionário
O fundo de pensão dos funcionários da
Caixa é outro que veio sendo
dilapidado nos últimos anos, e os
trabalhadores já começaram a pagar a
fatura. A Funcef começou a cobrar dos
seus participantes uma taxa adicional
para cobrir o déficit de R$ 2,3 bilhões
registrado em 2014. Em maio,
milhares de participantes do fundo
começaram a pagar uma tarifa
adicional de 2,73% sobre suas
contribuições - para os já aposentados,
isso significa receber 2,73% a menos
nos benefícios. Esse confisco vai durar
17 anos!
A cobrança está sendo feita, por
enquanto, apenas dos participantes do
plano batizado de REG/Replan
Saldado, o mais antigo da Funcef. E

estes trabalhadores já foram avisados
que isso é só o começo. O fundo de
pensão já alertou que o valor da
contribuição será revisto anualmente,
ou seja, que o desconto vai crescer no
ano que vem, e assim por diante. A
alegação para roubar os participantes é
atribuída às "adversidades" da
economia.
Com o novo e ainda muito maior
déficit registrado em 2015, de quase 9
bilhões de reais, este cenário de
desespero, assistindo ao salário
encolher enquanto a inflação aumenta,
será compartilhado por todos os
demais empregados, que terão que
pagar pelo rombo a partir do ano que
vem. A Funcef reconhece isso e diz:
"outros planos poderão ser submetidos
a equacionamento no exercício de
2017". Por equacionamento leia-se
redução de salários e benefícios
previdenciários.
A Funcef tem aproximadamente 137
mil participantes, entre contribuintes e
beneficiários. É um dos maiores
fundos do país, e parecia ser “grande
demais para quebrar”. Contudo, o
fundo acumula déficits desde 2012, no
total de R$ 13,2 bilhões! Em 2015, o
rombo foi de R$ 8,8 bilhões, e em 2016
o tombo também será pesado, pois
agora é que entrarão nos registros os
prejuízos com a Sete Brasil, OAS, etc.
Na CPI criada no Congresso para
investigar a evidente corrupção
envolvendo os fundos de pensão das
estatais, roubadas desde FHC, mas
inteiramente assaltadas e quebradas

nos governos do PT, a Funcef
reconheceu uma perda de R$ 1,3
bilhão apenas com a Sete Brasil,
envolvida na Operação Lava Jato. E
vem bem mais por aí.
Previ: eu sou você amanhã.
A Previ, fundo de pensão do
Banco do Brasil, sempre foi o fundo
em melhor condição financeira.
Chegou a ter superávits bilionários,
que permitiram que seus participantes
deixassem de contribuir durante um
período, assim como os benefícios de
aposentados e pensionistas fossem
melhor reajustados. O assalto aos
fundos de pensão foi tão grande,
porém, que até a Previ entrou no
vermelho.
Ela fechou o ano passado com um
déficit de R$ 13 bilhões em seu
principal plano, o PB 1 (Plano de
Benefícios 1). O resultado assusta por
tratar-se do maior plano de pensão do
país, e pelo fato da Previ estar bem até
há pouco tempo. O PB 1 tinha
investimentos de R$ 159 bilhões até
2015, com 23.981 participantes ativos
e 92.122 recebendo benefícios
(aposentados e pensionistas). Ainda
não há um plano de “equacinamento”
para os empregados e assistidos do
Banco do Brasil, mas tudo leva a crer
que este confisco também baterá na
porta destes bancários e de suas
famílias.
A Previ é outra que foi dilapidada
pelos governos do PT, investindo em
empresas amigas do governo e
sabidamente corruptas e incapazes de

gerar rendimentos positivos ao
dinheiro aplicado. Vendo seus
balanços afundarem, a Previ,
infelizmente, será a Funcef de
amanhã. Isso se não for ainda pior, e
ambos não virarem o Postalis de
amanhã.
Gestão única dos trabalhadores
como emergência. Previdência
pública e benefícios integrais como
solução!
É preciso um plano de
emergência para salvar os fundos de
pensão, seus patrimônios e o futuro
dos trabalhadores que os construíram.
Num primeiro momento, é urgente
afastar todos os diretores indicados
pelo governo, comprometidos em
defender a corrupção, antes do PSDB,
por mais de 13 anos do PT, e agora do
PMDB. Estes indicados foram os que,
a mando dos governos que os
indicaram, permitiram que os fundos
quebrassem. Devem ser todos presos,
banidos da administração pública para
sempre e terem seus bens confiscados.
Contudo, de nada adianta
prender quem ajudou a roubar e
manter as indicações políticas.
Defendemos uma gestão única dos
trabalhadores, com o conseqüente fim
do voto de minerva (que dá o direito
aos indicados pelo governo
desempatarem qualquer votação), e o
controle dos fundos por aqueles que
dão seu próprio dinheiro para os
fundos, sendo os que irão precisar
destes recursos. Administradores
chegam e vão, e devem ser afastados
das decisões que afetarão milhões de
pessoas, resultando na vida ou na
morte de muita gente.
Es ta e o u tr as med id as
emergenciais serviriam para salvar os
fundos de pensão e organizar suas
finanças, interrompendo
imediatamente e devolvendo tudo o
que se tiver roubado dos participantes
por meio de qualquer
“equacionamento”. No entanto, por
mais importantes que elas sejam, ainda
não resolveriam o problema estrutural.
A saída necessária é garantir a
aposentadoria e pensões integrais a
todos os trabalhadores e seus
familiares. E não há como garantir isso
sem quebrar os fundos de pensão, pois

não há investimentos financeiros
capazes de sustentar tal rentabilidade
para sempre. Aí está a questão. Hoje,
os fundos de pensão se estruturam
como grupos de investimento, o que,
além de gerar contradições sérias,
como ter que participar de projetos de
privatização, degradantes ao meio
ambiente e contrários aos interesses da
classe trabalhadora de conjunto, para
dar certo, depende de a economia
capitalista crescer indefinidamente. O
que é impossível.
A saída não é essa. O que necessitamos
é que se garanta uma Previdência
única de todos os trabalhadores, o que
o INSS já faz, mesmo que
precariamente, e que seja solidária,
com benefícios integrais e sob
controle dos trabalhadores. O rombo
agora visto nos fundos de pensão é
ainda muito maior no INSS, assaltado
desde que foi criado. Combatendo a
corrupção e a sonegação, poderíamos
ter uma Previdência pública que
garantisse o salário integral para todos
os aposentados e pensionistas, o que
seria uma vantagem enorme para os
bancários, petroleiros, trabalhadores
dos Correios e demais participantes
dos fundo de previdência
complementar que hoje estão
quebrando.
Ao invés de contribuírem com 5%,
10%, 12% de seus salários para
poderem usufruir do que já deveria ser
seu direito, que é manter o salário pelo
qual contribuíram uma vida toda na
aposentadoria, os trabalhadores das
estatais teriam isso automaticamente,
via INSS, como qualquer outro
trabalhador. Hoje, mesmo pagando a
vida toda ao INSS e a seu fundo, nem
isso está garantido, pois só os planos
antigos são de benefício definido. Os
mais novos só sabem quanto pagam,
mas não sabem quanto receberão, e os
confiscos recentes vão piorar ainda
mais a situação.
Por isso, é preciso intervir para salvar
os fundos, mas construir a saída
efetiva deste sistema, através de uma
previdência decente a todos, sem fator
previdenciário, sem contribuição
depois de já se estar aposentado, com
reajustes reais acima da inflação e
benefícios integrais.

