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PEC 241 vai congelar salários e retirar dinheiro da saúde e educação!
O governo Temer apresentou uma
Proposta de Emenda Constitucional, PEC,
que estabelece um teto para gastos públicos,
que só poderão crescer no mesmo percentual
da inflação. A medida fixa para os três
poderes – além do Ministério Público da
União e da Defensoria Pública da União – a
proibição de investir mais do que tiver
crescido a inflação, congelando, em termos
reais, todo gasto público. Acontece que falta
combinar este “teto” com os custos dos
remédios, dos procedimentos cirúrgicos, da
prevenção contra os mosquitos que
transmitem doenças, do aumento de
estudantes candidatos a vagas no ensino
superior, etc.
Se o Brasil já tivesse serviços públicos
decentes, congelar os gastos já seria um
absurdo, pois significa que nada mais teria
aumento de investimento, e, portanto, nada
mais teria alguma melhora. Porém,
considerando que nossos serviços são
horríveis, isso vai resultar no congelamento
do caos na saúde, na falta de vagas em creches
e universidades, e na perpetuação de tudo que
sacrifica a maioria da população brasileira.
Além disso, a PEC 241 prevê
congelamento de salários. Outra vez, é um
absurdo, porque, entre os planos de carreira
dos servidores públicos, há progressões de
salário, na forma de anuênios ou
quinquênios, por exemplo. Ou seja, o
“reajuste apenas da inflação”, na verdade, vai
ter que ser abaixo da inflação, ou vai
significar redução de salário!
Este arrocho não será por apenas 1 ou 2
anos, o que já provocaria um desastre social.
A previsão é que dure por 20 anos, podendo,
apenas, passar por uma revisão parcial depois
de 10 anos.
A PEC foi aprovada na Câmara dos
Deputados, e ainda precisa passar por
votações no plenário do Senado, fato que não
deve ter dificuldades, visto a unidade das
bancadas de quase todos os partidos em
relação a atacar os trabalhadores.
Nem o salário mínimo vai escapar!
As punições para órgãos da União que
extrapolarem o limite de gastos serão a
proibição de aumentar os salários dos
servidores no ano seguinte, de contratar
concurso público, de criar novos cargos ou de
reestruturar planos de carreira. Teremos
menos servidores atendendo em hospitais,
universidades e órgãos públicos, acumulando
trabalho, ganhando pior e sem verba para
materiais.
A PEC 241 não poupa nem mesmo a
correção do salário mínimo, que, em geral,
não envolve o governo, e sim os patrões.
Temer, assim, arrocha os serviços públicos e
os funcionários estatais, mas também “dá
uma mãozinha” para os empresários, que vão
ter uma mão de obra mais barata, por tabela. A
desculpa para arrochar até o salário mínimo é
que ele é a referência para os benefícios de

pensão e aposentadoria, cujos gastos que
também se pretende cortar!
Conforme um cálculo publicado pelo
jornal Estadão, de SP, e baseado na Fundação
Getulio Vargas, o salário mínimo seria de R$
400 hoje, se a PEC estivesse em vigor desde
1998. É um exemplo de como as coisas
estarão daqui a 5, 10 ou 20 anos! O Brasil e os
brasileiros estarão mais pobres, doentes, sem
formação escolar e qualquer outro serviço
público.
País quebrado! É preciso parar de pagar
a dívida pública!
Em 2015, a arrecadação federal caiu
5,62% em relação a 2014. Em 2016, deve cair
outra vez. Como resultado da corrupção
generalizada, que suga bilhões de reais, e da
pior recessão que o país já viveu, o orçamento
federal está em colapso. Em 2015, diferente
de quando se tentava fazer “superávit
primário” para pagar a dívida pública, houve
déficit primário, no valor de R$ 115 bilhões!
Neste ano, este mesmo déficit deve chegar a
R$ 170 bilhões. Quer dizer que, em dois anos,
a dívida vai aumentar cerca de 300 bilhões de
reais, fora o que já cresce por conta dos juros,
e o orçamento do país só serve para isso.
A dívida do setor público, que atingiu
70% do Produto Interno Bruto (PIB) em
agosto, se aproxima da trajetória da de países
que quebraram, como a Grécia, Irlanda e
Portugal. Por isso, é evidente que é preciso
tomar medidas urgentes, sob pena do governo
federal, estados e municípios não
conseguirem mais pagar salários (o que cada
vez mais já está ocorrendo) e não haver mais
nenhum tipo de serviço público sendo
prestado.
A questão é que não é cortando em
saúde, educação, moradia e saneamento
básico que se resolverá a crise econômica.
Nem será acabando com concursos públicos e
massacrando os servidores. No Brasil, faltam
investimentos, faltam empregados públicos e
os salários são muito mais baixos do que
deveriam ser. O enfrentamento à falta de
recursos, portanto, deve vir do que hoje
representa mais da metade do orçamento: o
pagamento da dívida pública!
Somente em 2016, a dívida pública vai
consumir mais de 45% de todo o orçamento,
totalizando cerca de 1 trilhão de reais! Isso é
muito mais do que tudo que é gasto com
saúde, educação, moradia, segurança e
investimentos; tudo junto. A dívida assalta os
cofres públicos, gera fome e mortes, e não
para de crescer. Já pagamos várias e várias
vezes o total que foi tomado em dívidas,
sempre em benefício de empresários, e,
mesmo assim, a dívida só cresce, e se tornou
impagável. É preciso dar um fim neste ralo, e
garantir que o orçamento público seja
utilizado para garantir uma vida decente à
maioria da população.
Além da dívida pública, os gastos com
corrupção também estão na casa das centenas

de bilhões; as isenções fiscais a grandes
empresários do mesmo jeito; e a permissão de
lucros exorbitantes e a remessa destes lucros
ao exterior, por parte das multinacionais,
igualmente sangram o país. Estes temas, sim,
devem ter medidas urgentes, que revertam
em melhorias sociais para os trabalhadores,
que já pagam pela crise e não podem pagar
mais nada.
Dilma cortou mais de 200 bilhões em 5
anos!
O ataque que Temer está organizando,
via PEC 241, é a continuidade do que Dilma,
sua chefe e parceira de eleição, já vinha
fazendo. Em pouco mais de 5 anos de
governo, Dilma cortou mais de R$ 200
bilhões de áreas sociais e investimentos. Os
principais cortes atingiram exatamente a
saúde e a educação. Além disso, os salários
dos servidores já estão congelados! Aliás,
desde 2011, ainda com Lula, que os reajustes
salariais estão sendo abaixo da inflação. O
que Temer quer colocar em lei, Dilma já fez
pior sem lei alguma!
No último corte de verbas de Dilma, no
final de 2015, algumas áreas sociais
perderam até 87% dos recursos! É o caso da
construção de creches. Se, em 2015, o valor
foi de R$ 4,2 bilhões para esse fim, em 2016
caiu para míseros R$ 502 milhões. O
programa Minha Casa Minha Vida perdeu
74% das verbas. No Pronatec, a diminuição
foi de 59%. Programas importantes de
segurança e Saúde, como Crack, é possível
vencer e Rede Cegonha, tiveram redução
superior a 20%.
O Minha Casa Minha Vida teve sua
previsão inicial reduzida de R$ 15,6 bilhões
para R$ 7 bilhões. Nem o Bolsa Família ficou
imune às tesouradas. Em valores reais,
corrigidos pela inflação, a verba do programa
caiu 5,7% — de R$ 30,4 bilhões para R$ 28,7
bilhões. Os cortes atingiram também as
políticas para a reforma agrária, que
perderam cerca de 30% em verbas. Ou seja,
Dilma e Temer são farinha do mesmo saco, e
não há novidades em querer massacrar
trabalhadores e cortar investimentos.
O que não diminui a necessidade de
combater a PEC 241 e, mais do que isso,
derrubar Temer. Dilma foi derrubada após
perder todo o apoio popular que tinha, entre
outras coisas por conta de cortes e medidas
como estas. Temer deveria ter caído junto,
pois sempre fizeram parte do mesmo projeto
político e são culpados dos mesmos atos.
Infelizmente, um substituiu outro e agora é a
hora de também colocar Temer para fora! Ele
e todo o Congresso!
Por isso, é necessário convocar uma
Greve Geral no Brasil. Por emprego, salário,
direitos e investimentos sociais. Contra a
PEC 241 e pelo Fora Temer e Fora Todos! Os
trabalhadores estão lutando, e a resistência é
possível. O que é urgente é unificarmos as
lutas e partirmos para o enfrentamento!
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Votos nulos, brancos e abstenções
“vencem” as eleições! Os
trabalhadores não agüentam mais!
páginas 4, 5 e 6.
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Bancários dão exemplo
de força e disposição
com greve de 32 dias!

Eduardo Cunha é
preso. Chegou a hora
de Lula, Renan e todos
os outros!
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CULTURA

POESIA
Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas, oh, não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A anti-rosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa, sem nada

Sobre o autor: Vinicius de Moraes nasceu em 19 de outubro de
1913, no Rio de Janeiro e é um poeta, ao mesmo tempo que
compositor musical, jornalista e até diplomata. Eterno boêmio, o
chamado “poetinha” escreveu os famosos Soneto de Fidelidade e
Soneto de Separação. Além do tema do amor e dos sentimentos, em
geral associadas a uma visão alienada do mundo; Vinícius tem uma
interessante trajetória política. Na juventude, foi simpatizante do
integralismo, versão fascista brasileira, mas acabou se tornando
um antifascista convicto, e se aproximou bastante da esquerda,
tomando a questão social como um de seus temas mais
importantes. É o caso do poema sensível e político, ao mesmo
tempo, que reproduzimos aqui.
Foto: Alécio de Andrade
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O ex-presidente da Câmara dos
Deputado Eduardo Cunha, teve sua prisão
decretada e já está detido na Polícia Federal.
Praticamente ninguém esperava que isso,
algum dia, pudesse acontecer. Por incrível
que pareça, militantes do PT e do PSOL,
aqueles que mais passaram os últimos anos
só falando disso,para defender Dilma e seu
governo neoliberal, agora se preocupam.
Primeiro, porque perderam o discurso e já
não têm mais o que dizer. M a s o m a i s
importante é que se assustam pela hipótese
de que Lula seja o próximo da fila, depois de
tantos presos ilustres. É o fundo do poço
para quem já se disse de esquerda, e hoje se
resume a ser “reformista de porta de
cadeia”.
Cunha tem todas as razões para estar
encarcerado. Aliás, isto já deveria ter
ocorrido há muito tempo! Há mais de 20
anos, desde quando ainda ocupava cargos
públicos apenas na administração do estado
do Rio de Janeiro, Cunha é denunciado por
fraudes e corrupção. Cunha, como legítimo
dirigente do PMDB, já apoiou FHC, Collor
e Dilma. Nem ele nem estes ex-presidentes
nunca tiveram escrúpulos em se aliar, desde
que isso ajudasse a manter suas negociatas e
garantisse a governabilidade. O cúmulo da
defesa de Dilma partiu de Cunha que, antes
de se voltar contra ela, arquivou 7 pedidos
de impeachment. É por isso que tanta gente
tem medo do que Cunha possa falar, agora
que foi preso. A começar pelo PT, que finge
ser seu inimigo.
O motivo da prisão de Cunha foi ter
recebido propina de R$ 5 milhões por conta
de um investimento da Petrobrás na África.
O que já seria uma megapropina, é apenas a
ponta do iceberg. Cunha também é
processado por fraudar e sonegar imposto,
ao declarar seu patrimônio como sendo de
1,2 milhões de reais, 53 vezes menos do que
o que ele mesmo declarou aos bancos suíços
em que se verificou que tinha conta, quando
admitiu ser dono de 20 milhões dólares!
Mas a lista de crimes de Cunha é
extensa. Ele também responde a processos
sobre ter recebido outra propina de R$ 5
milhões sobre sondas da Petrobrás; obras
em Furnas; fraudes no Fundo de
Investimentos do FGTS; obras no Porto
Maravilha do RJ; emendas e MPs para
beneficiar o banco BTG; corrupção junto a
Leo Pinheiro, da OAS; medidas de apoio à
empresa Schahin; e envolvimento na fraude
global da Petrobrás, investigada na Lava
Jato.

Rio Grande do Sul
Sede Porto Alegre - Rua General Vitorino, 250, ap. 36.
Bairro Centro

MRS-MovimentoRevolucinárioSocialista/Facebook

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av. Rio Branco, n°829, Ed. Padre Cícero, sala 108
Bairro Centro
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Rosa de Hiroshima
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O PT e o PSOL não têm mais jeito
A reação mais repugnante após a
prisão de Cunha não partiu de nenhum de
seus mais visíveis aliados, mas sim dos
militantes que simulam ser de esquerda do
PT e do PSOL, seu fiel escudeiro. Estes

militantes que defenderam o governo
corrupto e de direita de Dilma até seu último
minuto, passaram quase dois anos falando
apenas de Cunha, como num antigo disco
riscado que só tocasse a mesma música.
Todo ataque de Dilma era respondido com
“Fora Cunha”. Cada comprovação de roubo
por parte de petistas ouvia a reação
“Prendam o Cunha antes”. Pois bem: Cunha
foi cassado e preso! E os petistas e psolistas
estão assustados.
E há razões para terem medo, mesmo.
A tese de que “só o PT é investigado” já não
se sustentava pelo simples fato de que era o
PT quem detinha o governo, quase todos
seus cargos e o poder sobre o dinheiro. É
óbvio que foram do PT os principais
corruptos e quem chefiava os crimes. Mas
há presos ligados às maiores empresas,
muitos ligados ao PMDB, PP, PR, etc. E o
mais importante não é isso: é que todos os
corruptos devem ser presos! Ora, se é para
“todos” serem presos, isso significa que
“cada um” que seja preso é importante.
Dizer que só se pode prender um ladrão
quando todos forem presos, ao mesmo
tempo, é o mesmo que defender que não
seja preso nenhum. É um argumento
escandaloso, mau caráter e irracional.
Nós defendemos a prisão de FHC,
pelos crimes de corrupção e entrega do
patrimônio público que fez nos anos 90. Da
mesma forma com Serra, Alckminn, Aécio
e demais tucanos, envolvidos em todo tipo
de corrupção. Mas, da mesma forma,
queremos a prisão de Lula, de Dilma, de
Fernando Pimentel, Guido Mantega, Gleise
Hoffman e todos os demais criminosos do
PT. Não pode haver distinção e é necessário
prender todos eles, assim como confiscar
seus bens.
A idéia de que o PT é vítima chega às
raias da loucura quando, no dia anterior à
prisão de Cunha – que virou o maior
desafeto do PT – o STF concedeu indulto a
José Dirceu, acabando com sua pena pelo
mensalão. Uma decisão vergonhosa!
Dirceu chefiou uma quadrilha que assaltou
os cofres públicos. E o pior: usou o roubo
para pagar deputados para aprovar a
Reforma da Previdência, que Lula impôs
para retirar direitos. Depois de anos de
julgamento e de uma pena leve de cerca de 7
anos, Dirceu nem bem cumpriu 2 anos, com
ótimas acomodações, e teve o resto da pena
apagada! É um deboche da população, das
leis e de tudo que existe. O STF é controlado
por ministros indicados pelo PT e sempre
defendeu o partido, até o último momento,
como no caso do golpe que permitiu a
Dilma, mesmo depois da aprovação do
impeachment, manter seus direitos
políticos.
Se a prisão de Cunha levar à prisão de
Lula, isto será uma vitória – mesmo que

distorcida – dos trabalhadores. Dissemos
que a Ueda de Dilma longe de abafar outras
quedas poderia precipitar a queda de mais
corruptos. Foi o que aconteceu, com a
queda de Cunha em seguida. 2 dos 4 mais
importantes mandatários do país foram
derrubados (faltam Temer e Rena
Calheiros)! Cunha foi preso! O mesmo
ocorreu com o ex-líder do governo Dilma
no Congresso, Delcídio Amaral. O dono da
maior empreiteira do país, Marcelo
Odebrecht, assim como dirigentes de todas
as demais construtoras, estão na cadeia.
Estes fatos não provam que a Justiça
está ao lado do povo, como o indulto a
Dirceu deixa bem claro. Nem temos dúvida
que há decisões parciais, mais contra o
PSDB ou contra o PT, a depender do juiz.
Mas o importante é que há um clima
político no país, provocado pelo ascenso
das lutas e repúdio à farsa das eleições, que
obriga a que se tomem providências que
nunca antes foram tomadas. A democracia
burguesa está em crise e a Justiça precisa
responder com medidas que sempre
exigimos. Não podemos apenas comemorar
tais prisões e ressarcimentos de verbas
desviadas, e é preciso exigir a prisão, perda
de direitos políticos e confisco de todos!
Mas defender os corruptos que já estão
sendo presos ou que podem ser em breve,
como Lula, é o cúmulo!
Neste momento, vemos a insólita
situação de militantes do PT e do PSOL
“postando” textos e charges críticos à prisão
de Cunha. Na prática, defendem Cunha e
sua liberdade e absolvição. Como o PT já
veio defendendo Collor, Maluf, Sarney,
Renan e todos os demais bandidos com
quem governou por anos a fio. É o fundo do
poço! E mostra que o “Fora Cunha” destes
partidos nunca passou de uma mentira a
serviço de defender os ataques neoliberais e
a corrupção industrial praticada pelo
governo Dilma.
Nós dizemos ainda mais alto: Fora
Todos! Prisão e confisco dos bens de todos
os corruptos. Que Lula seja preso e tenha os
mais de R$ 40 milhões que recebeu de
empreiteiras confiscados! Que Dilma seja
presa por ter presidido a compra fraudulenta
da refinaria de Pasadena, o assalto à
Petrobrás, os desvios de verba para a as
empreiteiras e a entrega do pré-sal por meio
da área de Libra. E que, junto com eles e
com os que já estão atrás das grades, vão
FHC, Maluf, Collor, etc.
Nada disso vai acabar com a
exploração sobre os trabalhadores, mas
fragiliza os partidos burgueses e suas
iniciativas, assim como fortalece e dá
confiança às lutas dos trabalhadores, num
momento em que é preciso organizar a
Greve Geral e avançar em direção a uma
saída dos trabalhadores!
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Bancários dão exemplo de força e disposição com greve de 32 dias!
Os bancos nunca ganharam tanto
dinheiro, chegando a 30 bilhões o lucro total
das 5 maiores instituições financeiras,
mesmo em plena crise. Em compensação, os
bancários nunca foram tão explorados,
sofrendo com milhares de demissões,
arrocho salarial e perda de direitos. A perda
salarial da categoria ultrapassa 20% nos
bancos privados, e chega a mais de 80% nos
bancos públicos. Por isso, a única resposta
possível da categoria era a deflagração de
uma greve nacional.
Deflagrada em 6 de setembro, a greve
dos bancários abriu a possibilidade de
unificar os trabalhadores do país, em torno
da reposição salarial, manutenção e
ampliação de direitos e luta contra as
medidas de ataque do governo Temer.
Trabalhadores dos Correios, petroleiros e
metalúrgicos tinham campanhas salariais no
mesmo período, e tudo indicava a unidade
de todos, dando partida a um processo que
poderia culminar na unidade com todos os
demais trabalhadores, setores populares e da
juventude, numa poderosa Greve Geral.
Porém, nada disso aconteceu. A greve
dos Correios sequer foi iniciada, e as
direções sindicais ligadas ao PT e ao PCdoB
traíram mais uma vez a categoria, aceitando
um reajuste de apenas 6% no mês da database, que significa perda salarial; e mais 3%
somente em fevereiro do ano que vem,
quando a inflação já terá se acumulado
novamente. Entre os petroleiros, a greve
também não saiu, e as datas “unificadas” de
luta, nos dias 22 e 29 de setembro, quando os
bancários ainda estavam em greve,
simplesmente não saíram do papel. Nos
metalúrgicos, a mesma coisa. O “dia
nacional de paralisação” em 29/09, não
existiu, e acordos rebaixados foram sendo
fechados um a um, sem unidade alguma e
abandonando a luta geral contra as reformas
de Temer.
Bancários x direções traidoras
Apesar do abandono dos demais setores
que se esperava que lutassem
junto aos bancários, em razão
da traição de suas direções
sindicais, os trabalhadores
deram um exemplo de força e
determinação. No Brasil
inteiro, a greve bateu recordes
de agências fechadas, número
de adesões espontâneas e, à
medida que a greve se
prolongava, piquetes e
fechamentos de unidades,
inclusive prédios centrais e
matrizes de todos os bancos.
Mais do que os números
grandiosos divulgados pela
Contraf-CUT, a realidade do
dia a dia da greve mostrava
este quadro: gerentes
aderindo à greve, a base

paralisando em massa e uma pressão muito
forte sobre os banqueiros e o governo Temer.
Infelizmente, porém, se a base lutou
com bravura e superando o cansaço, com um
crescente até o última dia da luta, a maioria
das direções sindicais fez o completo
oposto. Mesmo diante de um governo que
não era mais diretamente dos seus
companheiros do PT, a Contraf-CUT e seus
sindicatos atuaram do mesmo jeito que
faziam com Lula e Dilma. Protegeram
Temer e os banqueiros desde o início, a
começar por uma pauta rebaixada, sem lutar
por nada que não fosse apenas a reposição
salarial, ainda assim através de um índice
pífio, de inflação + 5%, que já deixa claro
que a inflação seria aceita com festa e
comemoração. No andamento da greve, o
abandono de piquetes, a ausência de
assembléias e de organização dos grevistas e
a clara sinalização derrotista de apenas
reivindicar a inflação, mostraram que os
petistas sindicais seguem tão pelegos diante
do “golpista” Temer, como sempre foram
nos últimos 13 anos.
O desfecho da greve coroou esta
dicotomia. Gerentes e bancários com
funções comissionadas aderiram à greve em
massa em várias cidades, incluindo São
Paulo e Rio de Janeiro, entre as mais
importantes politicamente do país. Em
locais como o Maranhão, a adesão foi de
quase 100% dos gerentes intermediários, o
mesmo se repetindo em várias cidades de
vários estados país afora. Paralelamente a
uma greve que não estava sendo
enfraquecida, ao contrário, se fortalecia, a
direção sindical ligada ao PT e ao PCdoB
entregou a greve de modo vergonhoso,
como veio fazendo há mais de uma década.
Foi a prova final de que a burocracia é o
principal inimigo dos trabalhadores. É
necessário e urgente destruir sua influência
perniciosa sobre os bancários, pois é
absolutamente impossível qualquer vitória
sem que ela também seja derrotada, junto
com os governos e bancos a que ela serve.

Derrota econômica, mas avanço
político da categoria
Ao final, os bancários obtiveram 8% de
reajuste em seus salários. O que significa
1,62% a menos do que a inflação acumulada,
e que se somam às perdas salariais. Nos
últimos anos, as “conquistas” eram de 0,1%,
0,5%, e isso já era terrível. Neste ano, os
pelegos sindicais se superaram, e
entregaram, num único acordo, o que a base
tinha arrancado em 4 ou 5 anos! Além do
péssimo reajuste salarial, os bancários foram
vítimas de um acordo bienal, que garante um
reajuste rebaixado em 2017 (inflação + 1%),
mas, como pior de tudo, engessa a categoria
no momento em que mais ataques estão
sendo desferidos.
Praticamente, se sepultou de forma
antecipada a possibilidade de uma greve em
2017, quando há demissões em massa nos
bancos privados e uma enorme redução de
pessoal na Caixa e Banco do Brasil, com
aposentadorias e Planos de Demissões
incentivadas, além de “reestruturações”, que
retiram funções, reduzem salários e acabam
com direitos trabalhistas. É tudo que os
patrões queriam, e que a Contraf-CUT
entregou.
Apesar da derrota econômica, a base
avançou muito nesta greve. Os piquetes
foram feitos pela base em uma série de
locais, muitos deles passando por cima dos
sindicatos pelegos, ou, no caso de bases
combativas, como a do RN, onde o sindicato
organiza a Frente Nacional de Oposição
Bancária, foi a base quem tomou a frente da
mobilização. As derrotas dos sindicatos de
SP e do RJ, antros das burocracias, foi
provocada pela mobilização fantástica da
base, que impôs uma vitória histórica dos
lutadores.
Por conta disso, a greve foi derrotada no
BB e demais bancos, mas não sem uma
r e o rg a n i z a ç ã o d e m u i t o s s e t o r e s
combativos. Na Caixa, a greve seguiu com
força em quase metade da base do país,
incluindo SP, RJ, PA, AP, BA,
PE, RN e MA. Sem dúvida, um
caminho apontado para o
futuro, que mostra que é
possível romper com as
práticas sindicais burocráticas
e construir um caminho e uma
organização pela base.
É isto que devemos
fortalecer, e que a FNOB
representa em âmbito nacional.
O 13º Encontro da Frente
ocorrerá em Porto Alegre, nos
dias 3 e 4/12, e é fundamental
que todas as bases enviem seus
representantes, como forma de
levarmos adiante uma saída
dos trabalhadores, democrática
e independente dos governos.
Foto: Mídia Ninja
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A esquerda eleitoreira que não tem votos
Além do fenômeno de
esfacelamento do PT, que há muito
tempo passou a ser um partido de direita,
por mais que muita gente ainda não
enxergue isso, chama a atenção a
péssima votação das organizações que
ainda são de esquerda. PSOL, PSTU e
PCB tiveram votações sofríveis e todos
perderam votos!
Chega ser irônico que sejam
exatamente estes os partido que, diante
da crise política do país, levantam a
eleitoreira e oportunista bandeira de
“eleições gerais”. Como partidos que
não conseguem voto algum podem
tratar as eleições como a saída da crise?
Como quem não elege ninguém pode
apontar as eleições como principal
bandeira “pela positiva” diante dos
ataques que os trabalhadores sofrem? Só
o afastamento da base e a política
voltada para a obtenção de cargos e
conciliação de classes pode explicar...
PSOL não consegue crescer e se
estagna como partido nanico auxiliar
do PT
O PSOL, mais uma vez, fez toda sua
campanha no sentido de tentar herdar os
votos do PT. O PSOL serve para criticar
e denunciar todos os demais candidatos
que criticam o PT, e atua como sua linha
auxiliar escancarada, tal como defendeu
e sustentou o governo Dilma, até seu
último suspiro. Sua aposta é aproveitar
as sobras do PT, que, nesta eleição, eram
muitas. Além de ser destroçado nas
prefeituras, o PT perdeu 44,8% dos seus
vereadores, baixando de 5067 eleitos
em 2012 para 2795 em 2016. Nada
disso, porém, foi para o PSOL.
O partido tinha 2 prefeitos e manteve o
mesmo número de 2. No máximo, pode
ir a 5 prefeituras, mas já será muita coisa
se ganhar alguma a mais do que já tem.
Este resultado o coloca como o 31º
colocada no ranking de prefeituras. O
pior, no entanto, é quanto aos
vereadores. O PSOL seguiu estagnado,
oscilando apenas de 49 para 53
vereadores. Enquanto o PT perdeu 2272
vereadores, o PSOL só cresceu 4! É uma
vergonha.
Para que não reste dúvidas de seu
resultado muito ruim, os números
absolutos de votos não deixam dúvida: o
PSOL perdeu quase 300 mil votos!
Baixou de 2.388.701 em 2012 para
2.097.623 em 2016. Com exceção do
Rio de Janeiro, onde o PT quase

desapareceu, o PSOL segue um partido
nanico, que só vive de eleições, mas que
é maltratado nelas.
Do ponto de vista político, o PSOL
esteve em coligações que continham o
PMDB, o PTB e incontáveis outros
partidos burgueses desde o 1º turno. Em
Porto Alegre, onde Luciana Genro foi
candidata a prefeita, e onde o PSOL teve
uma de suas derrotas mais vexaminosas,
ficando em 5º lugar numa eleição que
esperavam vencer, o PSOL chegou a
tentar coligação com a Rede de Marina
Silva e com o PPL, que é um racha do
PMDB. Ambos partidos de direita e
burgueses, assim como é o PMDB, que
apóia o PSOL no Rio e em Belém. Nada
disso é por acaso, e mostra a falência do
projeto reformista do PSOL, um partido
que trilha os mesmo caminhos do PT,
mas quase sem votos, se tomarmos o
que o PT era e ainda é.
Para não deixarmos de mencionar, o
PCB, que costuma se comportar como
um apêndice eleitoral do PSOL, quase
foi extinto eleitoralmente. Desabou d 5
para 1 vereador em todo país, e reduziu a
votação a prefeitos de 45.119 votos
para 24.501.
PSTU tem resultado desastroso
O PSTU sempre teve votações
inexpressivas nas eleições. Ainda assim,
elegeu 2 vereadores em 2012. Uma
vereadora em Natal, e outro em Belém,
que decorreu de uma coligação espúria,
governista e inescrupulosa com o
PCdoB e o PSOL. Naquele ano, o
partido ainda obteve 176.336 votos,
muitíssimo pouco, mas uma

enormidade perto do que se deu em
2016. Agora, o PSTU recebeu ínfimos
77.952, numa perda de quase 100 mil
votos. Este resultado coloca o partido
em 32º lugar entre todos os que
concorreram. Além da votação terrível,
o PSTU perdeu seus 2 vereadores e
deixa de ter representantes eleitos em
qualquer lugar do Brasil.
Pior que a votação, no entanto, foi o fato
do PSTU, outra vez, se prestar a ser
linha auxiliar do PSOL. Ainda que tenha
se mantido independente na maioria das
cidades no 1º turno, bastou haver o 1º
turno para o PSTU apoiar Freixo no Rio,
mesmo sua candidatura tendo o apoio
até mesmo de Eduardo Paes do PMDB.
E da mesma forma em Belém, onde
declararam apoio a Edmilson
Rodrigues, do PSOL, que também está
em companhia do PMDB do estado,
neste caso chefiado por Jáder Barbalho.
A perda dos mandatos conquistados há 4
anos, e o gigantesco esvaziamento dos
votos, mostra que estes mesmo
mandatos não foram assumidos pela
população. A ausência de medidas
efetivas por parte dos 2 vereadores que o
partido tinha ainda poderia ser
explicada pelos limites inerentes à
atuação combativa de um vereador no
capitalismo. Mas não há nenhuma
justificativa para que os candidatos do
PSTU neste ano tenham feito uma
campanha tão rebaixada e oportunista,
sem denunciar estes mesmos limites. O
PSTU pediu votos como qualquer outro
partido eleitoreiro, e, jogando com as
regras dos inimigos, foi fragorosamente
derrotado.
Foto: Mídia Ninja
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Votos nulos, brancos e abstenções “vencem” as eleições! Os trabalhadores não agüentam mais!
Em mais uma eleição, se apresentaram
35 partidos, pedindo votos e fazendo
promessas de que, caso eleitos, tudo iria
mudar. Mas, ao contrário do que sempre
ocorreu, desta vez, nenhum dos 35 partidos
foi o real vitorioso da eleição, pois a maioria
dos eleitores simplesmente não votou em
ninguém! O “não-voto”, somando votos
nulos, brancos e abstenções, superou os
candidatos mais bem votados na maioria das
cidades do Brasil, superando a
extraordinária marca de 45 milhões de
eleitores!
Em 10 das 26 capitais que tiveram
eleições municipais (em Brasília, não houve
eleição), o não-voto ganhou! Porto Alegre
(RS), Porto Velho (RO), Curitiba (PR), São
Paulo (SP), Campo Grande (MS), Rio de
Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Cuiabá
(MT), Aracaju (SE) e Belém (PA) tiveram
mais pessoas se recusando a votar em
qualquer candidato do que o m ais bem
colocado. No Rio de Janeiro e em Belo
Horizonte, a soma de nulos, brancos e
abstenções conseguiu ser maior do que a
soma dos votos obtidos pelos dois primeiros
colocados juntos. No Rio, por exemplo,
houve 1.866.621 não-votos (42,54% dos
eleitores), ganhando por mais de 470 mil
votos da soma dos votos de Marcelo Crivella
(PRB) e Marcelo Freixo (PSOL). Nada mais
explícito do que estes dados para deixar
nítido que, ganhe quem ganhar, nenhum
deles terá a mínima legitimidade com
prefeito!
Se em 10 capitais, o não-voto ganhou,
incluindo as maiores do país, em outras 11, a
soma de nulos, brancos e abstenções
conseguiu o 2º lugar: Florianópolis (SC),
Goiânia (GO), Palmas (TO), Maceió (AL),
Recife (PE), Natal (RN), São Luis (MA),
Fortaleza (CE), Macapá (AP), Boa Vista
(RO), e Salvador (BA). E apenas em 5
cidades, todas elas pequenas e não muito
expressivas politicamente, o não-voto
terminou em terceiro: Rio Branco (AC),
Vitória (ES), João Pessoa (PB), Teresina (PI)
e Manaus (AM). Em todas as capitais, o nãovoto foi muito expressivo e cresceu bastante.
Ou seja, foi um fenômeno avassalador e
histórico. O não-voto massacrou todos os
partidos e candidatos, já que nenhum chegou
nem perto de sua soma, e foi a vitória da
rejeição a todo o sistema que vivemos hoje.
Os 25 milhões, 330 mil e 431 eleitores
(17,58%) que não compareceram às urnas
para votar ficaram mais ou menos estáveis
conforme as últimas eleições, já que, em
2012, nas eleições municipais anteriores,
houve 16,41% de abstenções. Isso quer dizer
que o não-voto cresceu fundamentalmente
entre os que se deram ao trabalho de ir votar
e, mesmo assim, se recusaram a votar em
qualquer candidato. O que é um gesto ainda
mais explícito de repúdio a tudo e todos.
Mesmo com bilhões de reais sendo
gastos em propaganda, promessas, ameaças,

distribuição de cargos e compra de voto,
houve mais pessoas dispostas a dizer não a
todos do que a votar em qualquer um, mesmo
nos candidatos mais votados. O que explica
que isso ocorra inclusive nas maiores
cidades do país? E se repita em todo o
território? Para nós, esta avalanche é a prova
incontestável que os trabalhadores chegaram
à conclusão – avançadíssima – de que, ganhe
quem ganhar, a vida não vai mudar, e que
eles são todos iguais!
A democracia burguesa é um jogo de
car tas marcadas. E cada vez mais
explorados não participam mais desta
farsa.
Quando, após 40 anos, os trabalhadores
puderam voltar a votar para presidente da
República, em
1989, esta conquista
representou uma grande vitória do
movimento de massas. A ditadura fora
derrotada, e o ascenso das lutas da década de
80 culminava num processo que empolgou
milhões de pessoas, com a possibilidade
bastante grande de que um operário, líder
sindical, Lula, ganhasse a eleição, com um
discurso de não pagamento da dívida
pública, estatização, reforma agrária radical
e governo para os trabalhadores.
Collor acabou eleito por muito pouca
diferença, numa eleição cheia de fraudes e
armações, mas a crise política e a recessão
econômica levaram a que ele fosse
derrubado logo em seguida, restando a ele
denunciar ser vítima de um “golpe”.
Deixando de lado as similaridades daquele
momento com o atual, o que fez o PT naquela
situação? Não chamou a que os
trabalhadores governassem! Sua mensagem
foi: feliz 1994! Que viessem as próximas
eleições, e, aí sim, pelo voto e pela eleição de
Lula, a vida mudaria. Veio 1994. E o Plano
real foi criado. FHC foi eleito e Lula perdeu
de novo. Agora, a mensagem era Feliz 1998.
Quando Lula perdeu de novo.
O Brasil teve que quebrar em 1999
para, diante de mais uma crise econômica
fortíssima, haver as condições de uma vitória
eleitoral do PT. Que, para viabilizá-la, se
aliou ao PL, partido corrupto, de direita e
reacionário religioso, junto do qual fez a
famosa “Carta ao Povo Brasileiro”, em que
prometia manter tudo igual caso vencesse a
eleição. Ninguém do “povo” leu a tal carta,
que foi escrita, na verdade, para acalmar os
banqueiros e grandes empresários. Lula
venceu! E cumpriu sua carta. Não mudou
nada, e governou como se fosse FHC. Os
banqueiros nunca lucraram tanto, o governo
e os empreiteiros nunca roubaram tanto, a
Petrobrás foi assaltada e ainda mais
privatizada, outras tantas privatizações se
multiplicaram, direitos trabalhistas e
previdenciários foram cortados, mais índios
e lutadores do campo foram assassinados, o
desmatamento cresceu, e tudo,
absolutamente tudo, seguiu a escalada de

degradação e de ataques, que já vinham
desde Collor.
Demorou um bom tempo para que, de
decepção em decepção, a maioria da
população chegasse a esta conclusão, mas
isso aconteceu. Hoje, depois de todas as
alternativas por dentro da democracia
burguesa já terem sido testadas, há um
sentimento geral de que os políticos são
ladrões e inimigos do povo, e que não há
quem vá mudar a vida dos trabalhadores caso
seja eleito.
Esta conclusão é perigosíssima para o
capitalismo e para os poderosos. A
democracia burguesa é um regime que se
assenta exatamente na ilusão de que, se a
vida vai mal, é preciso esperar e aguardar as
eleições, onde “a força do povo” pode se
manifestar e “escolher seu futuro”. Não se
acredita mais nisso. E, rompendo com a
ilusão eleitoral, as pessoas estão cada vez
mais dispostas a sair às ruas e impor as
mudanças por elas mesmas. Isso é um barril
de pólvora, pronto para ser aceso. A ação
direta ganha uma oportunidade de
massificação como nunca houve, e a atuação
parlamentar se resume a um balcão de
negócios, com os trabalhadores repudiando
cada vez mais as instituições burguesas,
procurando algo novo.
PT destruído
O resultado das recentes eleições
municipais, mesmo com o repúdio popular a
todos os partidos e candidatos, marcou, em
especial, o desmoronamento do PT. O
partido de Lula e Dilma foi varrido do mapa
político do Brasil. Perdeu 388 cidades que
administrava e caiu da 2ª posição para a 10º
entre os maiores partidos no quesito
municipal. Em 2004, o partido elegeu 411
prefeitos; em 2008, subiu para 558; atingiu o
auge em 2012, com 644; e agora despencou
para 256, em 2016.
No que se refere ao total de votos, o PT
derreteu: caiu de 17,2 milhões de votos em
2012 para apenas 6,8 milhões agora, numa
queda impressionante de 60% dos votos. O
orçamento das prefeituras que o PT
administrava era de R$ 110 bilhões, e agora
passou a ser de apenas R$ 15 bilhões. A
população das cidades em que o PT seguirá
comandando caiu de 38 milhões de pessoas
para pouco mais de 6 milhões. É um desastre
sem qualquer precedente!
A derrota humilhante do PT, que sai da
eleição como um partido de 2ª ou 3ª divisão
no quadro municipal, não significou avanço
nenhum da direita. Esta versão, divulgada
pelos petistas, é claro, e por seus
subordinados do PSOL, pretende que o voto
no PT seria de esquerda, e agora teria ido
para partidos piores. É como dizer que, se o
PSDB ganha uma eleição do PMDB, as
pessoas foram mais à direita. Não faz sentido
algum, pois, qualitativamente, eles são todos
iguais.

Não há nada que um faça na prefeitura
(parcerias privadas, isenções de grandes
empresários, aumento das tarifas de
transporte público, arrocho de servidores
municipais) que os outros não façam. Então,
considerando que, do ponto de vista dos
partidos com chances eleitorais, todos os
partidos representam o mesmo espectro de
direita, corrupto e neoliberal, o que houve foi
a perda de votos do PT para partidos de igual
natureza, burgueses e inimigos dos
trabalhadores, e a perda geral de votos de
todos eles, somados, para a soma dos que não
votaram em nenhum candidato!
Nenhum partido cresceu muito, nem
vai governar em maioria.
Embora o PSDB tenha ganho as
eleições em SP e outras capitais e cidades
importantes, a verdade é que nenhum partido
cresceu muito em relação às eleições de
2012. Dos grandes, o PSDB foi quem mais
cresceu, de 701 prefeituras para 793, mas,
mesmo assim, ainda ficou atrás do PMDB e
não está nem perto de ter a hegemonia de
coisa alguma. A catástrofe da votação do PT,
resultou na pulverização de seus votos,
espalhados por vários outros partidos, em
especial agremiações pequenas, como o
PHS, que cresceu 199% (de 316 mil votos
para 946 mil). O PTN cresceu 131%, e o
Solidariedade e o PROS também ganharam
bem mais prefeituras. Mas isso, no máximo,
fez com que passassem de partidos nanicos
para serem partidos pequenos.
Estes resultados mostram a busca de
votar em desconhecidos e candidatos menos
marcados pelos partidos de sempre. Isto se
seu por conta de angariarem parte das ilusões
daqueles eleitores que, desiludidos com
todos os que já conhecem, ainda não
romperam com tudo a ponto de não votarem
em ninguém, e ainda procuraram “o novo”.
Este fenômeno, de forma distorcida,
também explica parte da votação em João
Doria em SP, Marchezan em Porto Alegre e
outros candidatos com este mesmo perfil.
O fato é que o quadro eleitoral mostra
um repúdio histórico a todos os principais
partidos, e um vácuo de representatividade,
marcado mais profundamente pelo
esmagamento do PT. Do ponto de vista dos
trabalhadores, não existiu nenhuma
mudança significativa no caráter de classe
dos governos que teremos daqui para a
frente. Os trabalhadores devem se preparar
para muitas lutas e muita resistência contra
os ataques que seguirão vindo, agravados
pela persistência da crise econômica.
O elemento que mais representou uma
mudança na eleição foi, realmente, o fato do
não-voto, que já vinha batendo recordes em
2010, 2012 e 2014, finalmente, ter ganho as
eleições em inúmeros locais, significando,
dialeticamente, uma mudança quantitativa
que se converteu em qualitativa. E provou-se
que o questionamento profundo diante de

toda a falsa representatividade e democracia
que temos, e que até há pouco eram
consideradas indestrutíveis, abre a
possibilidade imensa de construir
alternativas de organização e de poder.
Fora Todos
Se as urnas mostraram uma indiferença
e protestos recordes, as ruas mostraram a
disposição de luta dos trabalhadores. Em
pleno período eleitoral, os bancários
protagonizaram uma greve histórica, pela
duração (a maior em 12 anos) e pela força
que teve. Outras inúmeras categorias
também estavam ou estão agora em greve.
Ao mesmo tempo em que centenas de
escolas estão ocupadas por estudantes.
Todos lutando contra os ataques ao salário,
ao emprego, ao orçamento de áreas sociais e
as mudanças reacionárias no ensino escolar.
Se não houve ainda muito mais lutas e a
unidade destas mobilizações foi por
responsabilidade das direções sindicais
traidoras, ligadas ao PT e PCdoB,
fundamentalmente. Foram elas que
impediram a greve unificada com os
trabalhadores dos Correios e com os
petroleiros, e que fecharam péssimos
acordos nos metalúrgicos. A Greve Geral,
que objetivamente já reúne as condições de
ser deflagrada, não foi construída nem
convocada por conta destas mesmas
direções.
Ainda assim, com toda a sabotagem de
quem tem o aparato nas mãos, a base impôs
muitas greves e muitas lutas, e os professores
e servidores públicos são os que, agora,
tomam a frente das lutas, reivindicando o
pagamento em dia dos salários e reajustes.
Estes trabalhadores e os estudantes
protagonizam novos enfrentamentos, e, se
devemos lamentar a falta de sincronia entre
as diferentes ondas de luta que se sucedem
(por culpa exclusiva dos dirigentes
oportunistas), também devemos reconhecer
e fortalecer que as lutas não param. Mesmo
com o desmonte de uma greve aqui e de uma
luta acolá, os explorados retomam seu
movimento e a luta explode em outro setor.
É neste contexto que é necessário agitar
a bandeira de Fora Todos! As ilusões
eleitorais e em saídas por dentro do sistema
estão se esgotando. E a disposição de luta é
renovada e multiplicada em cada cidade, em
diversas categorias. É urgente transformar
estas lutas econômicas e específicas (contra
a PEC 241, por exemplo), em lutas política
gerais, que coloquem na ordem do dia a
necessidade de derrubar Temer, o Congresso
e todos os demais governos, estaduais e
municipais. Que coloque o Fora Todos como
bandeira de massa de agitação da negação do
que está aí, e que ajude na construção de uma
saída dos trabalhadores – algo que está mais
atrasado.

Por que o voto nulo?
Os revolucionários não adotam o voto
nulo por princípio. Não acreditamos que, em
todas as oportunidades, não se deva votar em
ninguém, nem que o voto nulo seja a solução
para os trabalhadores. Podem haver eleições
em que haja uma ilusão expressiva das
massas no processo eleitoral, e em que se
justifique chamar voto em candidatos
classistas e cujo programa ou campanha
possa ser um ponto de apoio para as lutas,
muitas vezes até mesmo para desmascarar
alguma candidatura reformista e que não seja
conseqüente com os interesses dos
trabalhadores. Também é possível lançar
candidatos revolucionários como forma de
denunciar o próprio processo eleitoral. E, no
sentido oposto, podem ter eleições tão
ilegítimas ou que exijam um rechaço
completo, que a melhor tática seria a do
boicote, com a recusa de ir votar e a luta por
sua não realização.
As diferentes táticas, porém, sempre
necessitam que atuemos sobre o processo
eleitoral, sendo absolutamente inadmissível
se abster de um momento destes, em que o
conjunto da população é chamado a decidir
seus governos. Ainda que manipuladas e
incapazes de mudar a vida dos explorados, as
eleições, como parte da disputa política,
podem intensificar os enfrentamentos da luta
de classe, bem como politizar a classe
trabalhadora e ajudar em sua experiência e
avanço da consciência.
Por isso, lançando candidatos
revolucionários, apoiando algum candidato
classista, chamando voto nulo ou boicotando
as eleições, agitar o programa
revolucionário, combater o Estado burguês e
mobilizar as massas é uma obrigação.
Atualmente, o voto nulo é a máxima
expressão da política de denunciar as
eleições como um jogo de cartas marcadas e
de construir a saída pela ação direta. Esta
tática é fundamental quando as próprias
massas já entendem os limites da democracia
burguesa e rompem em massa com a ilusão
de mudança por meio das eleições.
Repudiando todos os partidos, é obrigação
dos revolucionários se apoiar neste enorme
avanço de consciência, e, a partir deste grau
de compreensão, levar o debate para a
necessidade da ruptura com o capitalismo e a
construção do poder operário e popular.
O MRS chamou o voto nulo, como
expressão mais avançada e crítica dentre as
opções do não-voto, e conseguiu discutir de
forma ativa com milhares de ativistas e de
setores populares e da juventude, sendo parte
da onda do não-voto, e ajudando a avançar
no processo de tomada de consciência e luta!
Bem diferente da traição generalizada das
organizações que apoiaram candidatos do
sistema, se lançaram com candidatos que
apareceram como mais do mesmo, ou dos
que, simplesmente, se abstiveram de fazer
qualquer política em relação às massas.

