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CORREIO dos TRABALHADORES

É NECESSÁRIO CONSTRUIR UM NOVO MOVIMENTO COMBATIVO DOS TRABALHADORES
EM MEIO A GRAVE CRISE HUMANITÁRIA CAUSADA PELO GANÂNCIA DO CAPITAL
Os velhos partidos da dita “esquerda”, construídos há
décadas atrás e, em outra conjuntura, caíram em desgraça e
abraçaram de vez o capital ao chegar aos governos pela via
eleitoral. junto com eles, a maioria das grandes entidades de
representação da classe trabalhadora(CUT,CNTE, CGT, FS,
CGTB, NCS federações, confederações e grandes sindicatos) –
dirigidas por eles – também sucumbiram. Vivemos um novo
momento da luta de classes no mundo e no Brasil.

também atinge as próprias instituições representativas da nossa
classe(centrais sindicais e sindicatos). É fácil perceber isso
quando – em nossos locais de trabalho – ouvimos muitos
comentários proferidos por colegas de batente ao dizerem que
“não acreditam mais no sindicato’.

Depois, desta profunda crise, causada pelo capital e
agravada pela pandemia do coronavírus – que ceifa a vida de
milhares de pessoas no mundo -, as coisas não voltarão a ser as
mesmas. Uma nova conjuntura de lutas se vislumbra no
horizonte a curto e médio prazo e, por meio dela, abre-se a
possibilidade de construção – pelos lutadores sociais – de um
novo movimento de luta contra o capitalismo, livre das amarras
burocráticas das velhas direções viciadas no parasitismo
sindical. Essas lutas se desenvolvem dialeticamente, com altos
e baixos, apresentando contrações, debates, reflexões, mas,
fundamentalmente, com ações diretas das massas na luta de
resistência pela manutenção de seus direitos. Por isso, temos
que agir! Não podemos ficar parados neste ponto da história,
pois ela não caminha por evolução, mas com contradições e
revoluções.

No entanto, enquanto lemos este texto, a classe
trabalhadora, nos mais diferentes países, desenvolve a luta em
defesa de seus direitos, mesmo com todos os limites e
dificuldades impostos por governos e direções burocráticas em
seus sindicatos. É NESSAS LUTAS QUE O NOVO
MOVIMENTO VAI SE CONSTRUINDO, mundo e no Brasil. O
velho, o carcomido, o conciliador precisa ser superado! É difícil,
mas é assim que se constrói a história. Mas, antes de de
qualquer coisa: “É PRECISO ACREDITAR NA FORÇA DA
CLASSE TRABALHADORA”, apoiá-la em suas pequenas e
grandes reivindicações; apoiar, neste momento, toda e qualquer
demanda do povo pobre, nas periferias dos grandes centros
urbanos, nas pequenas cidades, nas ilhas, nos quilombos, nas
aldeias, etc.

Este “novo” cenário que se avizinha pode significar,
dependendo do grau de intensidade da luta de nossa classe
contra o capital e sua ganância em SOCIALISMO OU
BARBÁRIE. Por isso, o signo do momento é a AÇÃO DIRETA! As
ilusões nas “táticas eleitorais”, por dentro deste podre regime
democrático-burguês, já mostraram o que são de verdade:
APENAS ILUSÕES. É só observar o que agora acontece. A crise
em que estão imersas as instituições do regime, chamado de
“democrático” em nosso país, a famosa “democracia” na qual
aos ricos tudo podem; já, aos trabalhadores, é dado somente o
direito de escolher quem será seu mais novo algoz nas próximas
eleições. Esse estado de coisas – opressivo e repressivo,
desigual e desumano – passa por um imenso descrédito entre as
pessoas, com uma contestação que se generaliza de ano a ano.

É preciso lutar sem trégua contra o racismo, machismo e a
homofobia. Acima de tudo, lutar contra a perniciosa política de
“CONCILIAÇÃO DE CLASSES” com a burguesia que, como
vimos acima, tanto mal causou a nossa classe. E é dessas lutas
que surgirá o “novo” movimento que, na verdade, será apenas o
tão digno e conhecido movimento de luta de base principista,
socialista e classistas.

No Brasil, não é preciso ser um grande sociólogo para
observar o descrédito no Congresso Nacional(legislativo), no
STF(j u sti ça ), no Governo(execu ti vo), n a s Fo rça s
Armadas(braço armado do estado), nas próprias
eleições(reação democrática). O descrédito é tão grande que

Charges:

ocialista.org
Entre em contato pelos telefones:
Porto Alegre – RS (51) 9 9441-6955
Rio de Janeiro – RJ (21) 96999-1572
Itaúna – MG (37) 9 9929-2117
Brasília – DF (61) 9 8352-4617
Natal – RN (84) 9 9168-4992
Belém – PA (91) 9 8920-0654
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mrevolucionariosocialista@gmail.com

Endereço para contato:
Pará
Sede Belém - Passagem Quarubas, 155.
Bairro Pedreira.

Rio Grande do Sul

Sede Porto Alegre - Rua Vigário José Inácio , 250, ap. 36.
Bairro Centro

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av Roberto Freire 4220. ap 211.
Bairro Ponta Negra
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O capitalismo não tem mais saída! Recessão mundial já é um fato!
Iniciada em 2008, a maior crise
da História do capitalismo nunca
acabou, e, 12 anos depois, se
aprofunda de maneira nunca antes
vista! Até mesmo a diretora do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
Kristalina Georgieva, afirmou que a
pandemia de coronavírus impôs à
economia global uma recessão tão
forte ou até pior que a registrada
durante a crise financeira global de
2008 e 2009. Na verdade, é uma
mesma crise ininterrupta, depois da
qual o capitalismo nunca mais
voltará a ser o mesmo.
O FMI projeta que a
recuperação só ocorreria em 2021 se
o vírus for contido em breve e se as
ações para evitar o colapso da
economia impedirem a insolvência e
falência em massa de famílias,
empresas e governos. Ainda
segundo o FMI, em uma estimativa
conservadora, os países mais
pobres, ditos “emergentes”
precisariam de ao menos US$ 2,5
trilhões para retomar o crescimento,
“para os quais suas reservas
domésticas não serão suficientes”.
“Muitos desses mercados
emergentes sofrerão uma contração
quando as medidas de contenção
necessárias cobrarem seu preço e
sofrerão com choque da queda a
demanda global por suas
exportações”, explicando que muitos
desses países já enfrentam graves
questões domésticas.
É evidente que os países ricos
mal terão condições e cuidar de suas
próprias crises, e não repassarão
nada destes US$ 2,5 trilhões
necessários. A China vive sua pior
crise econômica em mais de 30
anos, e deve ter uma queda
significativa no crescimento do seu
PIB em 2020. Como maior
importadora de todos os produtos do
restante do mundo, a queda da
China vai abalar as economias de
todo o planeta. Depois da China, foi a
vez da Europa ser devastada pelo
vírus, e o continente inteiro já é o
maior foco de infectados, mortos e de
países arrasados. A Europa é outro
grande centro de compras de
produtos de todo o mundo. E, para
completar o desastre, agora são os
EUA o novo foco da doença, com o

recorde mundial de infectados e
mortes crescendo sem parar. Não é
preciso dizer o que significará para
todos os países uma queda violenta
na economia dos EUA, o principal
país capitalista.
Ou seja, mesmo que nem uma
pessoa fosse morta, nem internada e
sequer infectada no Brasil, e
fôssemos uma ilha imune á esta
pandemia, nossa economia já estaria
arrebentada. Mas, infelizmente, é
ainda pior. O Brasil, conforme a
projeção científica, em poucos dias
terá centenas de mortos oficiais (fora
os incontáveis mortos não
registrados) e dezenas de milhares
de infectados. Com hospitais cheios,
quarentena nas grandes cidades e
demissões ou reduções salariais em
massa, as contas públicas vão
explodir, o PIB vai despencar e a
economia do Brasil vai de vez para o
buraco.
Como tentativa desesperada,
os Bancos Centrais do mundo todo
despejam algum dinheiro real
(investimento concreto) e muito
dinheiro fictício (oferta de crédito, que
a maioria não vai ter condições de
tomar e se tomar não conseguirá
pagar), mas nada será capaz de
deter a queda livre da produção
capitalista, nem os efeitos sociais
profundos, com centenas de novos
milhões de famintos, miseráveis e
desempregados no mundo inteiro. A
crise não é apenas do vírus Covid 19.
Nem de um país ou outro. É do
capitalismo como um todo!

Socialismo ou barbárie! É preciso
u m a r e v o l u ç ã o d o s
trabalhadores.
Neste sistema, uma empresa
só cresce se derrubar a concorrente,
um país só enriquece saqueando
outros países e, de crise em crise,
multiplicam-se os pobres e a renda e
o capital se concentram numa
minoria cada vez menor.
O 1% mais rico já tem mais que
os outros 99% das pessoas, e os
bilionários precisam se cercar de
mais armas, mais repressão, mais
censura e ataques aos pobres para
manterem suas propriedades e
taxas de lucro. O sistema entra em
colapso à sua volta e não existe
saída para os trabalhadores por
dentro dele.
Todos os governos são parte
desta crise e os povos do mundo
devem unir-se contra todos eles. A
humanidade corre perigo e só uma
revolução dos trabalhadores e
explorados, com os setores
oprimidos como mulheres e negros
à frente, será capaz de deter este fim
trágico e cada vez mais próximo.
Como alertou a grande
revolucionária alemã Rosa
Luxemburgo, a crise capitalista é
inevitável e nos levará ao socialismo
ou à barbárie. Vamos impedir a
barbárie! É preciso lutar pelo
socialismo!
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Estados Unidos em Chamas
George Floyd, negro da cidade de
Minneapolis nos EUA, foi morto pelo Derek
Chauvin, policial branco da mesma cidade. A
cena revoltante, filmada por celulares de
pessoas que viram a abordagem assassina,
mostra um policial por mais de 8 minutos
torturando George Floyd com um joelho
esmagando seu pescoço até a asfixia total.
Enquanto isso, outros 3 policiais assistiam a
cena ajudando Derek a conter a população e
deixá-lo à vontade para torturar e matar. Os 4
policiais são assassinos! Mas esta cena
acontece em todas as principais cidades dos
Estados Unidos. E no mundo inteiro. O
racismo filmado em Minneapolis é a cara do
capitalismo!
George Floyd foi parado pela polícia,
algemado, agredido, torturado e
assassinado acusado de usar uma nota
falsa de US$ 20 num supermercado. 3 dos
policiais assassinos estão livres quase 1
semana depois do seu crime. Apenas Derek,
o autor direto da tortura e execução de
George, foi preso, mas acusado somente de
homicídio culposo (sem intenção de matar).
Isto é mais um crime, desta vez de
impunidade. A polícia mata e a Justiça
acoberta. Os autores dos crimes são os
mesmos: agentes públicos do Estado
capitalista.
Protestos se multiplicaram por cidades
inteiras nos Estados Unidos desde o início, e
não podem parar. Não é apenas por 20
dólares! É pela vida arrancada de George
Floyd e pelos milhões de negros agredidos,
explorados e mortos pelas polícias, justiças
e governos de todos os lugares. Chega!
Malcom X já disse que não há capitalismo
sem racismo, e ele mesmo depois foi morto
por racistas capitalistas.
Cada vez mais, o capitalismo retira direitos,
demite, reduz salários e destrói a vida de
todos os trabalhadores. E os negros são os
primeiros a serem demitidos, despejados de
suas casas; e presos ou mortos quando
lutam contra qualquer injustiça, ou
simplesmente quando são inocentes e estão
parados, arrancados de dentro de seus
carros para serem torturados e executados
cruelmente como foi George.
O racismo é estrutural, inerente ao
capitalismo, tortura e mata negros todos os
dias. A única saída é ir às ruas e enfrentar o
sistema capitalista todo! E é isso que está
acontecendo neste momento em vários
estados dos EUA. Manifestantes
incendeiam carros de polícia, postos
policiais, e também lojas e símbolos do
racismo, como prédios da CNN, emissora
que reproduz o racismo.
Os coquetéis molotov explodem nos carros
da polícia racista, e de Los Angeles a Nova
York o capitalismo treme quando milhões
dizem que não aceitarão mais sermos
massacrados em silêncio. Em Nova York,
protestos fecharam grandes vias no Harlem,
tradicional bairro negro da cidade, e na praça
Union Square, onde costumam acontecer

manifestações na cidade. Do outro lado, os
assassinos fardados prenderam mais de
200 manifestantes, mostrando que estão do
lado de Derek, o assassino de Minneapolis.

desarmados. Como ensinaram os Panteras
Negras, todo povo pode e deve reagir
armado contra a violência do racismo e da
burguesia.

O prefeito nova iorquino Bill de Blasio criticou
o racismo da boca para fora, mas coloca a
polícia para espancar e prender quem sai às
ruas para colocar fim ao racismo. Em
Minneapolis, onde ocorreu o caso, há novos
protestos todos os dias, mas o governo de
Minnesota, estado onde fica Minneapolis,
acionou a Guarda Nacional pela primeira vez
desde a Segunda Guerra para conter as
manifestações. O governador Tim Waltz
manda a polícia fazer o que Derek fez, e
avançar sobre a população nas ruas. Donald
Trump também disse que diante dos
protestos, que ele chama de “saques”, é a
hora dos tiroteios dos policiais contra os
manifestantes.

Cerca de 1700 agentes da guarda Nacional
foram enviados para Minneapolis para
ajudar a polícia a reprimir os protestos. Esse
número se junta aos 2.500 policiais do
estado de Minnesota que estão no local. É a
maior mobilização de policiais no estado
desde 1929. O prefeito Jacob Frey já impôs
um toque de recolher, mandando que as
pessoas esvaziem as ruas das 20h às 6h,
exceto membros da Polícia e da Guarda
Nacional, corpo de bombeiros e equipes
médicas. Esta é a liberdade que o
capitalismo oferece a quem ousa reagir.

A saída é pela “extrema esquerda”
O procurador-geral dos Estados Unidos,
William Barr, afirmou que os protestos que
se alastram pelos EUA estão infiltrados por
grupos anarquistas e de extrema-esquerda.
Barr declarou ainda que os integrantes
desses grupos estariam cometendo “crime
federal” por cruzar as divisas dos estados
americanos para promover protestos
violentos. “Em muitos lugares, parece que a
violência é planejada, organizada e dirigida
por grupos anarquistas e de extremaesquerda, usando táticas da Antifa para
promover violência.”. O presidente Trump
também atribuiu os protestos a
“saqueadores e anarquistas”.
Pois os saqueadores de verdade são Trump,
os governadores, congressistas e grandes
empresários, que lucram com o racismo e
massacram os negros, desde que os
primeiros navios chegaram à América
carregados de escravos. A violência sempre
partiu da classe dominante, que dizimou os
indígenas do país e matou milhões de
trabalhadores na Guerra Civil, quando,
mesmo acabando com a escravidão, só
“libertaram” os negros para ter mais
soldados para matar pelos interesses dos
brancos, e mantiveram eles escravizados
economicamente. Depois, em cada Guerra
em que os EUA invadiram países, a História
se repetiu, com os negros sendo lançados
para morrer no Vietnã, Iraque, Afeganistão,
etc.
O capitalismo é quem é violento! Não
satisfeitos em matar George Floyd, mataram
mais um jovem de 19 anos nos protestos em
Detroit, após a polícia assassina disparar
balas letais num protesto. É isso que eles
fazem enquanto pedem para os
manifestantes serem pacíficos.
A paz que os capitalistas querem é a paz dos
cemitérios. Mas o que as massas estão lhes
dando e precisam dar mais ainda é o ódio de
classes e a violência dos oprimidos como
defesa contra a violência dos opressores. E
não basta apenas sair às ruas para protestar

E a única forma de impedir que mais
Georges Floyds sejam assassinados pelas
polícias é por uma saída revolucionária que
destrua o capitalismo e construa um governo
dos trabalhadores. Tomar o poder nos
Estados Unidos é dificílimo, pois o
imperialismo americano é o dono do maior
arsenal de guerra do mundo. Mas as
dezenas de cidades em chamas nos
Estados Unidos mostram que este sistema
já está podre. E milhões de negros,
mulheres, latinos, imigrantes em geral, e
também trabalhadores brancos e a
juventude em geral estão apontando que é
preciso uma ruptura política.
Obama foi um presidente negro e não
mudou nada sobre o racismo. Sejam
democratas ou republicanos, qualquer
presidente governa para as grandes
empresas, controladas por brancos, e que
lucram com o racismo. Nas eleições, nada
nunca mudou nem vai mudar. O caminho é
mesmo nas ruas, e a saída é caminhar por
onde Trump, o procurador-geral, a CNN, a
FoxTV e toda a burguesia mais temem: para
a extrema-esquerda!
Se a extrema-esquerda são os que se
recusam a votar em Biden ou Trump nas
eleições daqui a 6 meses, e que se recusam
a seguir morrendo sem lutar, então nós
somos a extrema-esquerda. E a hora da
mudança é agora. Mas, embora justificável e
progressivo, apenas destruir carros de
polícia e atear fogo em lojas não vai resolver
nada. É uma imensa energia popular para
não destruir nenhuma base do sistema
capitalista nem construir nenhuma
alternativa.
É preciso organizar comitês populares e de
luta em cada cidade, junto com comitês de
autodefesa que protejam os manifestantes e
a população contra a polícia. E, juntos,
comitês de luta e autodefesa devem
apresentar um programa anticapitalista,
socialista e revolucionário, para expropriar a
burguesia, dissolver as polícias e acabar
com o racismo e o capitalismo.
A morte de George Floyd não pode passar
em vão. E os ventos de Minneapolis já
começaram a soprar.
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Brasil passa de 30 mil mortos e segue crescendo com recorde de mortes diárias
equipamentos e respiradores.
Governadores do RJ, PA e AM podem
ser presos por esquemas de desvios
de verba durante a pandemia. E
nenhum governador interveio na rede
privada de saúde nem contratou
novos trabalhadores.

O Brasil confirmou 1.262 novas
mortes por Covid-19 no dia 2 de
junho, o recorde diário até agora,
mostrando que o Brasil é o epicentro
da pandemia no mundo inteiro e os
casos e mortos seguem crescendo.
Ao todo, são 31.199 mortes e 555.383
casos confirmados pelo Ministério da
Saúde. Foram 28.936 novos casos
registrados nas últimas 24 horas.
Esta quantidade impressionante de
mortes fez o Brasil ultrapassar as
mortes na Espanha e na França, dois
países arrasados pela pandemia, que
pareciam ter tragédias insuperáveis.
Pois o que parecia praticamente
impossível já está acontecendo, e o
Brasil deve ultrapassar também o
número total de mortos na Itália nesta
semana, e do Reino Unido na
semana seguinte. Os hospitais estão
lotados, faltam trabalhadores da
saúde, leitos e aparelhos.
Pelo lamentável andar da carruagem,
o Brasil terá mais de 50 mil mortos até
o final de junho e pode ultrapassar os
100 mil mortos até o final do ano.
Nunca houve algo parecido no nosso
país, e este massacre supera
qualquer outra tragédia nos últimos
séculos, mais que qualquer guerra ou
outra epidemia ou doença.
Enquanto isso, o presidente Jair
Bolsonaro disse que a morte é o
“destino de todo mundo” ao
desprezar mais uma vez os mais de
30 mil mortos brasileiros. O governo
Bolsonaro está há 19 dias sem
ministro da Saúde em plena
pandemia, após a demissão de 2
ministros em menos de 1 mês. A
secretaria de Vigilância em Saúde do

ministério, que é responsável pelo
combate à pandemia, também está
vazia, pois o titular também foi
destituído para que seu cargo seja
dado aos partidos corruptos do
centrão.
Governadores de todos os
partidos reabrem economia e são
cúmplices de Bolsonaro
Depois de negar a existência e a
gravidade da pandemia, Bolsonaro
anunciou a compra de 14.100
respiradores em maio, mas entregou
somente 2.651 respiradores (1.486
para UTIs e 1.165 para ambulâncias)
para as secretarias estaduais de
saúde, sendo que 40% deles ainda
nem foram instalados. Ou seja,
durante os meses de abril e maio,
morreram 30 mil brasileiros sem
terem condições de serem atendidos.
Em junho, considerando os
respiradores que efetivamente vão
estar em hospitais, podendo abrir
novos leitos, serão 1486 em todo o
Brasil. Sendo que hoje existem mais
de 10 mil pessoas esperando nas filas
das UTIs e o número só aumenta.
Mas Bolsonaro não está sozinho
nesta atitude criminosa. Os
governadores de todos os partidos
não compraram respiradores
suficientes, nem abriram leitos ou
novos hospitais na quantidade
necessária. Todos tiveram tempo de
sobra até que a pandemia chegasse
neste ponto de colapso, mas o que
mais ocorreram foram casos de
corrupção, com empresas ligadas a
governadores roubando milhões do
orçamento público por meio de
contratos superfaturados de

Além disso, os governadores de
todos os partidos estão abrindo as
quarentenas, expondo as populações
ao contágio e à morte, apenas para
tentar garantir mais lucros aos
grandes empresários que
financiaram muitas campanhas
políticas destes mesmos partidos.
Num momento em que há recordes
diários de novas mortes, todos os
governadores são criminosos ao
lançar suas populações para morrer
em nome dos negócios dos grandes
capitalistas.
Nos estados do Nordeste, por
exemplo, onde proporcionalmente
mais crescem os atingidos pela
pandemia, os governadores (na sua
quase totalidade ligados à
“esquerda”: PT, PCdoB, PSB e PDT)
estão liberando o comércio, as
indústrias e os serviços. Estes
governos e estes partidos agem igual
a Bolsonaro, embora o discurso seja
diferente.
Nós precisamos garantir a
quarentena de verdade a todos os
trabalhadores! Que haja o aumento
do auxílio-emergencial para R$ 1045
e ele seja pago até dezembro.
Também é urgente proibir as
demissões, a redução de salários e a
retirada de direitos e as empresas
que demitirem devem ser estatizadas
sem indenização, assim como todo o
sistema financeiro. É necessário
parar de pagar a dívida pública e
investir massivamente em saúde e no
atendimento às vítimas.
E estas ações só vão ocorrer se
formos às ruas para lutar! Se não nos
permitem ficar em casa para não nos
contaminarmos e nos querem nas
ruas trabalhando, nos verão nas ruas
protestando.
Fora Bolsonaro/Mourão!
Fora Congresso, governadores e
prefeitos que não atendem a
população. Fora Todos!
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Correios: Cadê a postal Saúde na pandemia?
Os trabalhadores e
trabalhadoras dos Correios estão
passando por uma situação
bastante difícil. Muitos estão
complemente expostos ao
coronavirus de forma direta,
trabalhando em locais que não
respeitam o básico de normas de
proteção. Os carteiros seguem
trabalhando nas ruas, andando
de ônibus. Os atendentes de
agências expostos e os OTT’s em
locais insalubres e com
aglomerações. São focos de
contágio e de transmissão do
vírus.
Cerca de 20 trabalhadores já
morreram. E sabemos que muitos
outros já estão contaminados.
Dentro da ECT as mínimas
medidas de preucação não estão
sendo tomadas. A empresa
disponibilizou apenas duas
máscaras por trabalhador. Dentro
dos setores de trabalho a
higienização segue a mesma
precariedade de antes da
pandemia.
Diante disso vemos que a
POSTAL SAÚDE não tem feito
nada por nós. Pagamos muito
caro pelo plano de saúde, que
tem sido reajustado anualmente e
agora que precisamos não vemos
nenhuma medida no sentido de
proteger a categoria.
Nenhum teste de COVID19 foi
feito por parte da empresa ou da
Postal Saúde. Aos familiares dos
trabalhadores que vieram a óbito
nenhum auxílio foi dado.
A verdade é uma só: para a
direção dos Correios e da
Postal Saúde nossas vidas não
importam.
Exigimos que a direção dos
Correios e a Postal Saúde
realizem testes de covd19 na
categoria
Tudo que pagamos para ter um

plano de saúde, todo o lucro que a
ECT arrecada anualmente é fruto
do trabalho de cada trabalhador e
trabalhadora. E agora, quando
mais precisamos não vemos
nenhuma preocupação e respeito
com nossas vidas.
Quem está em quarentena por ser
grupo de risco, coabitar com
familiares nesta situação, ou com
crianças em em idade escolar,
está sendo coagido a voltar a
trabalhar e abandonar seus filhos,
país e mães. Ou pior, se
transformar em um potencial
transmissor.
Os que não estão em quarentena
estão sendo convocados a
trabalhar sábados e feriados
incessantemente, sem o mínimo
de garantias de proteção e com
uma sobrecarga absurda.
Quantos mais terão que
morrer?
É hora tanto da Fentect quanto da
Findect, e também dos sindicatos,
chamarem uma luta nacional em
defesa da vida dos trabalhadores
e trabalhadoras. Nossas vidas
não podem ser negociadas. Não
temos dúvidas de que nosso
serviço é essencial, inclusive por
isso temos certeza de que os
Correios jamais podem ser

entregue nas mãos da iniciativa
privada.
Falta uma postura mais
contundente por parte dos
sindicatos e das federações
neste momento em que a direção
dos Correios e o governo
Bolsonaro estão deixando a
categoria a mercê do Covid19.
Exigimos:
Que a Postal Saúde realize
testes em toda a categoria.
Que toda unidade de trabalho
que tenha um contaminado
seja interditada.
Que não tenha nenhum
desconto àqueles que estão
em quarentena.
Que a logística dos Correios
seja voltada ao transporte de
medicamentos, mantimentos a
toda a população enquanto
durar o Covid 19.
Que se reafirme e o caráter
100% público da ECT. Não a
privatização.
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Plano de “privatizar tudo” vira privatizar nada.
c a p i t a l p a r a
investimentos mais
seguros, como comprar
dólar, que, não por
acaso, só sobe de preço
no mundo todo.

A maior crise econômica da História
do capitalismo se arrasta desde 2008 de
modo ininterrupto, e agora foi agravada
pela pandemia do Covid-19, que levou à
paralisação da produção no mundo
inteiro, com a previsão de queda do PIB
mundial num patamar jamais visto em
qualquer outro momento. Empresas e
governos já contabilizam trilhões de
dólares em perdas, e não existe mais
capital disposto a fazer investimento
nenhum.
Diante desta crise total, os planos
anunciados por Bolsonaro e Paulo
Guedes de “vender tudo” foi pelos ares.
Na verdade, em mais de um ano a dupla
Bolsonaro/Guedes não conseguiu vender
nenhuma grande empresa, mesmo que
tenha obtido cerca de R$ 150 bilhões com
a venda de subsidiárias de ações estatais
e participações acionários do governo e
de empresas públicas em outras
empresas. Entretanto, para o “mercado”,
multinacionais e empresários amigos,
todos sedentos por abocanhar grandes
empresas a preço de banana, foi 1 ano
perdido.
Pois em 2020 nem isto existirá. O
secretário especial de Especial de
Desestatização, Desinvestimento e
Mercados, Salim Mattar, declarou que as
privatizações de estatais e venda de
ações de empresas estão suspensas em
2020. Segundo Mattar, não há clima no
mercado para a venda de ativos e o
governo aguardará a recuperação da
economia global para privatizar. A meta de
arrecadar R$ 150 bilhões foi para o
espaço!
Não foi nem será vendida nem mesmo a
Eletrobrás, apontada como primeira
grande estatal a ser privatizada, e aquela
que “puxaria a fila” antes de Correios e
outras dezenas de empresas. Agora, não
há mais nada! Os fundos de pensão
estrangeiros e empresas multinacionais
favoritos a comprar o patrimônio público
brasileiro estão ou em crise solicitando
salvamento de seus governos ou
contando suas perdas e recolhendo seu

Segundo o governo,
haverá uma nova
tentativa de vender a
Eletrobrás na metade
do ano que vem, e as
e s t a t a i s
d e
processamento de
dados, Serpro e
Dataprev, no final de
2021. Mas dificilmente
isto ocorrerá. A lista para
2022, último ano de mandato de
Bolsonaro, ainda prevê privatizar os
Correios e algumas outras estatais, mas
isso é mais improvável ainda, seja porque
será ano eleitoral, com o país voltado só
para isso a partir de junho, seja porque os
Correios e estatais como a Petrobrás e os
bancos públicos (Caixa, Banco do Brasil,
Banco da Amazônia e BNB) tiveram sua
venda proibida pelo STF a não ser que
haja aprovação do Congresso.
É uma vitória dos trabalhadores que nada
mais seja privatizado. Collor, Itamar, FHC,
Lula e Dilma venderam praticamente tudo
que existia e dilapidaram o patrimônio
brasileiro. Os valores arrecadados não
melhoraram a vida de ninguém, sendo
consumidos com a corrupção e o
pagamento de juros da dívida pública. E os
serviços pioraram. Hoje, graças às
privatizações, empresas de telefone, luz,
água, bancos, aeroportos, portos,
rodovias, áreas inteiras de petróleo; tudo
que poderia estar atendendo á população
de maneira pública e de qualidade, e
rendendo recursos ao orçamento social,
está nas mãos de empresários, que
cobram caro e prestam péssimos serviços.
É hora de estatizar todos os principais
setores, sem indenização e sob controle
dos trabalhadores
A crise econômica prejudicou muito os
planos de Bolsonaro e já há empresas
como a Petrobrás, Banco do Brasil e Caixa
que estão descartadas para a privatização
durante o governo este governo.
Simplesmente não há mais tempo, nem
condições políticas ou econômicas para
haver nenhuma venda desta importância.
Na verdade, antes mesmo da pandemia, o
quadro já era de que muito pouco acabaria
privatizado pelo governo, cada vez mais
enfraquecido politicamente, e enfrentando
manifestações massivas nas ruas ao
longo de 2019, ainda no 1º ano de
mandato. E o que a luta barrou até agora, a
pandemia tratou de enterrar.
Mas é preciso impedir também as

privatizações das empresas que ainda
estão listadas para venda e exigir a
reestatização de todas as empresas
privatizadas ao longo das últimas
décadas, sem nenhuma indenização,
assim como é urgente recuperar o caráter
100% público das empresas semi
privatizadas, como Petrobrás e Banco do
Brasil.
Em todas as suas crises, o capitalismo é
obrigado a apelar ao Estado e as
empresas privadas mostram que não
passam de parasitas. Por isto, o próprio
capitalismo se obriga a intervir com
estatizações generalizadas e
fortalecimento do Estado quando a
anarquia capitalista se afunda em crises
profundas, como ocorreu em 1929, em
2008 e novamente agora.
No Brasil, assim como o mundo todo,
bancos privados, multinacionais e
grandes empresas não fazem nada pela
população, e ainda recebem centenas de
bilhões de dólares em isenções fiscais,
empréstimos subsidiados e investimento
direto. Mesmo assim, muitas demitem e
retiram direitos. Por outro lado, as
empresas públicas como a Caixa, os
Correios e o restante da máquina estatal,
como o BNDES, a Dataprev e o SUS, ao
contrário, são chamados a organizar o
socorro e salvar a economia e a vida das
pessoas.
O liberalismo e o neoliberalismo mostram
que não passam de um assalto de um
punhado de burgueses aos cofres
públicos, dos quais nunca deixam de
depender. O “Estado mínimo” é só um
discurso para anular direitos e serviços
públicos para a maioria da população,
deixada por sua própria conta. É preciso
colocar nas ruas uma proposta
completamente oposta: estatização
geral, sem indenizações, sob controle dos
trabalhadores.
Estatizar bancos, o petróleo, a energia e
os recursos naturais, mas também as
fábricas, grandes empresas e o
agronegócio. Mais do que isso: é preciso
estatizar todos os hospitais privados,
expropriar os bens e fundos dos planos de
saúde particulares e garantir que a vida
deixe de ser uma mercadoria e seja de
fato uma prioridade.
O capitalismo inteiro mostra que não tem
mais nada a oferecer aos trabalhadores e
mais do que nunca fica claro que é a
nossa classe quem tem a força de
produzir riqueza ou parar de produzi-la.
Não vão mais vender o que é público! Mas
isto é apenas um passo para lutarmos
para que toda economia esteja a serviço
dos trabalhadores. É hora da riqueza
estar a serviço de quem a produz, e de
construirmos uma revolução!
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Europa tem mais de 150 mil mortos por Covid-19 e pior recessão em séculos
A Comissão Europeia avaliou que a
economia da zona do euro vai cair um
recorde de 7,7% em 2020. Um ano que
também deverá ter inflação próxima do
zero, dívida pública subindo muito e
déficits orçamentários imensos. “A Europa
está passando por um choque econômico
sem precedentes desde a Grande
Depressão”, disse o comissário europeu
para Assuntos Econômicos e Financeiros,
Paolo Gentiloni.
Os investimentos deverão despencar
13,3% este ano e os déficits
orçamentários na zona do euro deverão
ser de 8,5% do PIB da região este ano,
após terem sido de 0,6% no ano passado.
O pior indicador será o salto na dívida
pública, que deverá subir dos atuais 86%
para 102,7% do PIB da zona do euro ao
final de 2020. O PIB da Grécia deve cair
9,7%, a Itália cairá 9,5% e a Espanha,
9,4%.
O colapso econômico da União Europeia
terá amplitude e velocidade “sem
precedentes em tempos de paz”, afirmou
Christine Lagarde, presidente do Banco
Central Europeu. Todas as principais
economias da zona do euro terão quedas
impressionantes em suas economias em
2020 e já tiveram quedas muito fortes no
1º trimestre: Alemanha (6%), França
(5,8%), Espanha (5,2%), Itália (4,7%).
França e Itália, que já vinham de queda no
PIB nos últimos três meses do ano
passado, já estão oficialmente em
recessão!
A Alemanha é o motor da Europa, e terá a
maior recessão anual desde a Segunda
Guerra Mundial e encerrar dez anos de
crescimento de um PIB que fechou 2018
perto de 4 trilhões de euros (cerca de R$
24 trilhões), segundo o Banco Mundial. A
Alemanha teve menos mortos que os
demais grandes países europeus, mas
sua economia, por ser a mais poderosa e
que mais relações possui com a China, é
uma das que mais foi atingida pela crise. O
país sofre com a falta de componentes
importados da China, e com a recessão
global, que diminuiu suas exportações,
que devem cair 11,6% neste ano.
Na França, segunda maior economia do
bloco, a queda do PIB no trimestre
também foi a maior desde a Segunda
Guerra Mundial e o país já está em
recessão. Os investimentos provados
franceses recuaram 11,4% e o consumo
das famílias caiu 6,1%. Na Itália, terceira
economia do bloco, a redução foi a maior
já calculada e também já está em
recessão, a 4ª vez que isso acontece
nesta década, numa economia mais fraca,
que já tem um endividamento de 135% do
PIB e deve superar 150% do PIB neste
ano. Na Espanha, a quarta maior
economia do bloco, o PIB teve a maior

queda desde a década de 1930, e foi o
dobro da queda registrada (2,6%) no
primeiro trimestre de 2009, após a crise
capitalista mundial de 2008. Caiu o
mercado imobiliário (9,6%), o consumo
das famílias (7,5%) e o investimento
privado (3,5%).
Os 27 países da zona do euro já adotaram
medidas que somam 540 bilhões de euros
para combater os efeitos da paralisação
da produção, comércio e serviços na
região, mas não há recursos suficientes
para impedir o colapso das economias
capitalistas.
Zona do Euro afunda e o Reino Unido
está pior ainda.
A economia britânica deverá encolher 14%
em 2020! As previsões são do Banco de
Inglaterra (BoE, em inglês), e, se isso
realmente ocorrer, será a maior recessão
no Reino Unido desde 1706.
O Reino Unido é parte da Europa mas não
faz parte da zona do euro (moeda que
nunca adotou) e se prepara para sair da
União Europeia, da qual ainda faz parte,
mas deve se retirar após a vitória do
chamado “Brexit” num plebiscito popular.
Pois a maior “autonomia” da Inglaterra e
de seus países satélites no Reino Unido
não a impediu de sofrer ainda mais do que
a Europa continental nesta crise.
A economia deverá encolher em 14% em
2020, e 25% apenas no segundo trimestre.
É um número pior do que o de economias
em guerra! Segundo uma análise histórica
reconstruída do Banco de Inglaterra, que
recua até ao século XVIII, esta queda
anual do PIB será a maior desde 1706. E o
desemprego deverá crescer para 9%,
maior do que ocorreu na crise capitalista
de 2008/09.
Mais de 150 mil mortos, e subindo…
Ao mesmo
tempo em que
a economia
europeia está
destroçada, o
continente já
se aproxima
dos 200 mil
mortos! Já
são 4 países
com cerca de
30 mil mortos
cada um
(Reino Unido,
I t á l i a ,
Espanha e
França).
Outros tantos
com milhares
de mortos e
u
m
a

contagem macabra que aumenta todos
os dias.
Os horrores das 2 Guerras Mundiais
(incluindo a Gripe Espanhola como
conseqüência da 1ª Guerra, tendo sido
disseminada em países destruídos e com
uma população faminta) são inigualáveis
e incomparáveis. Nada se aproxima dos
milhões de mortos destes momentos de
crise total do capitalismo imperialista.
Mas, afora estes momentos terríveis, esta
é a maior mortandade em mais de um
século no continente, e devemos reagir
com a máxima indignação, tristeza e ódio
de classes contra a burguesia, que é
responsável por este massacre.
Todos os trabalhadores do mundo
precisam lutar imediatamente para
impedir a continuidade desta catástrofe
que, além dos mortos pelos vírus, matará
milhões pela fome e pobreza, que
crescem na mesma velocidade da
pandemia. Os revolucionários precisam
ser a linha de frente desta luta para
destruir o capitalismo, em que o lucro e a
propriedade privada sejam mais
importantes do que a vida e construir uma
nova sociedade socialista.
O capitalismo é um sistema de morte e
2020 será lembrado como o ano em que a
crise capitalista que se mantém
ininterrupta desde 2008 se somou a uma
pandemia terrível, cujos efeitos são
resultado da falta de investimentos em
saúde. As vítimas disso tudo são os
trabalhadores, e é urgente que a luta de
classes tome outro rumo neste ano!
Chega de saídas de conciliação de
classes com este sistema assassino. Que
a maior crise da História do capitalismo
sirva para impulsionar com toda força a
revolução pela vida dos trabalhadores.

