
VOTE NULO!!! AS ELEIÇÕES SÃO UMA FARSA.
GANHE QUEM GANHAR, A VIDA NÃO VAI MELHORAR.

 
  Nestas eleições, 33 partidos pedem o voto de 100 milhões de brasileiros prometendo o impossível: 
melhorar a vida da população dentro do capitalismo. As eleições são uma farsa, em que mudam os 
nomes e os partidos, mas seguem o desemprego, a violência, as dívidas e a falta de direitos. Para 
roubar dinheiro público, beneficiar milionários e piorar a vida da maioria da população, eles são todos 
iguais.
  Os candidatos bolsonaristas querem se eleger para roubar, retirar direitos sociais e destruir as 
cidades, como Bolsonaro faz com o Brasil. Partidos como PT e PCdoB querem o mesmo: voltar a 
seus esquemas de corrupção, governar para os ricos e atacar os trabalhadores. Todos os partidos já 
governaram fazendo isso, e estão coligados em milhares de cidades nesta eleição. O PT e o PSL, 
partido que elegeu Bolsonaro, estão coligados em 145 cidades! Somando DEM, PP, MDB, PSDB, 
etc., são mais de mil cidades deste jeito. Eles brigam entre si, mas estão juntos contra os 
trabalhadores.
  O Brasil já tem mais de 200 mil mortos por Covid-19, entre números oficiais e subnotificados. Estas 
mortes são de Bolsonaro e dos governos estaduais e municipais de todos o partidos, pois todos 
puseram os lucros acima das vidas e abriram a economia quando era necessário uma quarentena 
longa e de verdade, com remuneração adequada para a população se proteger. Eles não investiram 
em saúde e desviaram dinheiro de hospitais, num desmonte que vem dos antigos governos e foi 
piorado pelos atuais. Eles são todos assassinos. Todos genocidas. E agora querem seu voto.

Nem bolsonaristas nem petistas
  O PSDB e o PMDB atacaram aposentados, trabalhadores, mulheres e o meio-ambiente. Veio o PT 
e fez a mesma coisa. Saiu o PT e Bolsonaro não melhorou nada. Porque quem manda no país e em 
cada cidade são os banqueiros, grandes empresários e latifundiários. A luta é entre classes (patrões 
contra trabalhadores) e não entre um candidato ou outro. Precisamos dizer NÃO a todos!
  Esta farsa eleitoral não muda a vida de ninguém para melhor, e ainda vai custar R$ 2 bilhões dos 
cofres públicos! O dinheiro que não chegou à saúde e matou milhares de brasileiros, engorda a conta 
dos partidos políticos. Estas eleições estão ainda mais despolitizadas que de costume e ninguém 
denuncia sequer as reformas de Bolsonaro (até por que o PT e PCdoB fizeram as mesmas reformas 
nos seus estados). 

A esquerda eleitoreira é parte do sistema
  A esquerda eleitoral pede votos em seus candidatos sem fazer quase nenhum debate político. Não 
fala em organizar comitês populares, não denuncia o sistema eleitoral, nem o capitalismo. E não fala 
nem das questões mais imediatas, como a luta contra a opressão. Mulheres, negros e LGBT+ são 
ignorados e há um consenso eleitoral tácito de não levantar estas consignas em defesa dos 
oprimidos, para não perder votos.
  A esquerda eleitoral não combate os grandes donos de terras, imóveis e ônibus, nem a taxação dos 
milionários ou igrejas, que não pagam impostos. As maiores cidades implantaram "guardas 
municipais" armadas, e usam estas tropas contra a população. Mas nenhum partido de "esquerda" 
fala em dissolvê-las. Nem falam em reverter as reformas da previdência dos municípios, nem em 
estatizar o transporte público. Partidos como o PSOL tentam parecer o oposto disto tudo, mas estão 
coligados com todos os mesmos partidos dos patrões. É uma desmoralização total. 
Enquanto isso, a mesma esquerda está traindo greves, impedindo lutas e desmontando 
mobilizações, como fizeram com a greve dos Correios, dos bancários e do metrô de SP.



Voto Nulo nas urnas, greve geral nas ruas!
  Em 16 eleições depois da nova Constituição, todos os partidos já governaram e a 
maioria da população já está farta deste regime, pois mudam os nomes e os partidos, 
mas a exploração segue a mesma. Desde 2012, as eleições vêm batendo recordes de 
não-votos (votos nulos, brancos e abstenções, quando a pessoa nem vai votar). Em 
2018, foram mais de 40 milhões de não-votos.
  Não há candidaturas com uma agitação revolucionária nestas eleições, quase todos 
os partidos estão coligados uns aos outros e cada vez mais gente se recusa a votar em 
alguém. Por isto, é necessário   Votar Nulo! Mas defendemos um voto nulo consciente 
e político, que organize os trabalhadores para lutar contra seus problemas e seus 
inimigos de classe.
  É fundamental derrotar Bolsonaro! A derrota deste governo é a derrota de seus 
ataques. Mas esta derrota será imposta pelas ruas, e não adianta nada que o candidato 
de Bolsonaro perca as eleições numa cidade se o vencedor for outro candidato que 
também ataque servidores municipais, defenda interesses dos capitalistas da cidade e 
não faça nada pelos trabalhadores, estudantes e oprimidos.
O voto nulo não vai fazer nada disso sozinho. Não é pelo voto que a vida vai mudar, 
nem pelo voto nulo. A mudança vem pela luta, e por isto chamamos os trabalhadores a 
construirmos comitês populares pelo voto nulo e para coordenar as lutas, em bairros, 
locais de trabalho ou de estudo que já tenham retomado suas aulas. É Voto Nulo nas 
urnas e Greve geral nas ruas!

MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO SOCIALISTA

ocialista.com.br
Entre em contato pelos telefones:         
Porto Alegre - RS: (51) 99259-4872  
Itaúna - MG: (37) 99929-2117                
Natal - RN: (61) 98352-4617
Belém - PA: (91) 99373-3517

Endereços para contato:
Minas Gerais.
Sede Itaúna: Rua São Vicente, 230 Bairro: Centro.
Pará.
Sede Belém: Av. José Malcher, Pass: Sônia Mairia, 5 A,
Bairro: São Brás.
Rio Grande do Norte.
Sede Natal: Av. Rio Branco, 829, Ed. Padre Cícero,
sala 108 Bairro: Centro.
Rio Grande do Sul.
Sede Porto Alegre: Rua Vigário José Inácio, 250,
Sala 36 Bairro: Centro. 
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