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Carta aberta a todos os socialistas revolucionários
Por que lutamos pelo socialismo?
A construção de uma sociedade livre, igualitária e
socialista é o sonho de todos os trabalhadores do Mundo. No
Brasil, isso não é diferente. A classe trabalhadora está em
constante confronto com a burguesia para manter seus
direitos historicamente conquistados e avançar na
construção de um projeto alternativo de sociedade. No
entanto, com intuito de aumentar, cada vez mais, seus lucros,
a burguesia brasileira, por meio do estado, implementa uma

política nefasta contra nossa classe, impondo arrochos
salariais, criminalização dos movimentos sociais,
alienação através dos meios de comunicação, aumento da
violência no campo e na cidade e a corrupção, que vai do
desvio do dinheiro público às negociatas eleitorais. Diante
dessa problemática, surgiu o PT prometendo ser uma
ferramenta de transformação social para os trabalhadores
brasileiros, fato que infelizmente não aconteceu.

Por que saímos do PSOL?
No momento em que o PT rendeu-se ao capitalismo,
traindo os trabalhadores, houve uma importante ruptura com
esse partido. Nasceu desse processo o PSOL, como uma
alternativa de luta em favor dos direitos dos trabalhadores,
inclusive daqueles excluídos do mercado de trabalho. Mas,
em pouco tempo, a direção majoritária do
PSOL(APS/MÊS/MTL/CST e companhia), representados
pelos seus parlamentares, tais como: Randolfe, Clécio
Andrade, Heloisa Helena, Edmilson Rodrigues, Marinor,
entre outros, transformaram o partido numa mera legenda
eleitoral, onde somente os parlamentares falam e a base não
decide nada. Por isso, forjaram a famigerada aliança eleitoral
com os partidos da burguesia, a mesma política que decretou
a falência do PT. Isso ficou bem claro nas eleições de 2012,
quando PSOL, em Macapá fez aliança com o DEM de ACM
neto e o PP de Paulo Maluf, aliados do PT de Dilma e Lula. Em
Belém, o PSOL, arquitetou uma aliança eleitoral no primeiro
turno com o PCdoB, partido governista, envolvido nos
escândalos de corrupção no ministério dos esportes. Tudo
isso, com a cumplicidade das correntes da dita “esquerda” do
PSOL e participação do PSTU que resolveu fazer parte dessa
frente burguesa. O resultado foi desastroso, pois no segundo
turno Edmilson Rodrigues foi apoiado diretamente pelo PT do
mensalão.

Por sermos contra essa aliança com os representes
do capital, nós, militantes da Corrente de Esquerda
Revolucionária de Luta Socialista (CERLUS) sofremos
represálias dentro do PSOL. Um exemplo disso foi o
lançamento da candidatura do Edmilson a prefeito de
Belém, na qual a direção convidou todos os partidos
burgueses, menos o companheiro Zé Reis, então
candidato a vereador e membro da Executiva Estadual do
partido, justamente por ser contrário a essa política.
Somos socialistas, por isso não apoiamos, nem nos
aliamos com aqueles que geram tanta miséria aos
trabalhadores. Quem conhece o sofrimento do povo pobre
na prática, não aceita andar de braços dados com nossos
inimigos de classe. Portanto, vimos por meio destacarta
comunicar que estamos saindo do PSOL por entender que
este partido não representa mais os interesses da classe
trabalhadora, já que sua concepção ideológica se inverteu,
pois em vez de denunciar a corrupção do sistema
capitalista, aliou-se aos mensaleiros do PT, DEM, PP nas
eleições de 2012. Assim, conclamamos também a todos
os militantes sinceros e honestos que estão insatisfeitos
com a rápida degeneração política e organizativa do PSOL,
para que rompam com esse partido, já que este cedo se
rendeu à lógica do Capital.

Pela construção do novo partido revolucionário socialista no Brasil!
Nós não ficaremos parados, acreditamos que é
possível construirmos uma organização revolucionária e
socialista no país. Um projeto classista de luta que denuncie a
corrupção, seja democrático, libertador, solidário e
antimperalista, uma ferramenta em defesa da classe
trabalhadora. Por isso, junto com outras organizações como
a ARS, PRS, MR - saídas do PSOL e do PSTU - fundaremos
em julho um novo Partido Revolucionário Socialista no Brasil
e fazemos um convite para que todos os lutadores participem
desse processo. Não somos sectários e não nos

empolgamos com imediatismos sem avaliar as
consequências causadas por determinadas atitudes
apressadas. Queremos sim uma transformação radical do
atual sistema político, econômico e social, pois enquanto
houver pessoas morrendo de fome, nas filas dos hospitais,
sem moradia, violência contra Mulheres, discriminação
contra negros, homossexuais, indígenas, continuaremos
lutando para mudar essa realidade e pela construção da
sociedade socialista.
Vamos todos à luta! Viva o socialismo!

Belém(Pa), 11 de abril de 2013.
Coordenação da CERLUS.
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Inflação dispara!
Com apenas 4 meses do ano, 2013 já paresenta 2,5% de inflação
oficial, medida pelo IBGE. Na vida real, sabe-se que a inflação está longe
destes índices distorcidos em que é considerado o consumo das fam´lias
que recebem até 40 salários mínimos (R$ 27120) por mês, diluindo os
aumentos absurdos dos alimentos com a estabilidade dos artigos de luxo.
A inflação real, como na Argentina e na Venezuela, é bem maior, e a
subida dos alimentos reconhecida pelo próprio IBGE nos últimos 12 meses
é de mais de 14%! Ainda conforme os números oficiais, o tomate subiu
149,69% em um ano, a batata subiu 123,48% e a cebola, 94,18%! Dilma
mente que desonerou a cesta básica, mas o que "dá" com uma mão, toma
em dobro aumentando o custo do transporte e incentivando que só se
produza soja para exportação no Brasil. O resultado é que o consumo dos
mais pobres já caiu 15% e a inflação está dipsranado.
Mesmo manipulando os índices, o IPCA foi de 0,55% em abril e
acumula 6,49% nos últimos 12 meses, com a certeza de que ultrapassará o
teto da meta definida pelo Banco Central (6,5%) tanto em maio como junho,
pelo menos. Os trabalhadores precisam reagir e enfrentar o governo Dilma,
como culpado desta situação de emergência, em que está faltando dinheiro
para comer no Brasil. Não adianta "boicotar a compra do tomate", pois a
batata, acebolça, as carnes, o leite e tudo o mais vão pelo mesmo caminho...
É necessário enfrentar os donos do agronegócio, latifundiários ligados ao
governo do PT e à oposição do PSDB, e por isso defendidos por todos
contra a população. É urgente debater a estatização e controle dos
trabalhadores sobre as terras no Brasil, além das grandes redes atacadistas
e varejistas de supermercados.
Além disso, a Frente Única Revolucinária defende o gatilho salarial
urgente. Isso significa que, se a inflação sobe, o salário precisa subir
automaticamente também. A cada 2% de inflação, auditada pelos
organismos dos trabalhadores, o salário deve ser reajustado de forma
automática no mesmo valor, sem prejuízo das negociações anuais a serem
realizadas por cada categoria.

Congresso dos revolucionários formará novo partido no Brasil!
Nos dias 07, 08 e 09 de junho, ocorrerá o congresso da Frente Única
Revolucionária (FUR), formada por Alternativa Revolucionária Socialista,

Corrente de Esquerda Revolucionária de Luta Socialista, Movimento
Revolucionário e Práxis Revolucionária Socialista. Estas 4 organizações de
revolucionários, originários do PSOL (ARS e Cerlus), PSTU (PRS) e alguns
anos já com uma organização independente, o MR, agora unificam seus
esforços e formarão um novo partido no Brasil: revolucionário, democrático,
da ação direta e internacionalista.
Após 6 meses de ampla discussão envolvendo camaradas de 9
unidades do Estado brasileiro, professores, metalúrgicos, bancários,
trabalhadores da saúde, dos Correios, do ensino superior, do Judiciário,
estudantes e ativistas do movimento popular, uma nova ferramenta surgirá
para defender de fato os interesses dos explorados.
Esta nova organização não nascerá para ser semelhante a qualquer
um dos 31 partidos legais existentes no Brasil, nem mesmo para ser como
os novos partidos que pretendem nascer, como o partido de Paulinho da
Força Sindical ou o "Rede" de Marina Silva. Estes partidos, de direita ou de
esquerda, todos são parte de uma lógica institucional em que as eleições
são o centro da política. Mesmo os raríssimos partidos que são formados
por trabalhadores dentre estes mais de 30, além de não angariarem voto
algum, abandonaram, na prática, a perspectiva da revolução socialista, e
hoje "vendem a alma" para eleger meros vereadores.
A nova organização que formaremos, ao contrário, se inspira no que
foi o Partido Bolchevique na Rússia, quando os trabalhadores se
organizavam por meio de uma ferramenta que da 1a hora do dia à última
hora da noite militava pelo fim do capitalismo e da exploração, pela
revolução socialista e por todas as demandas maisn mínimas dos
trabalhadores, mas sempre às relacionando à necessidade de tomar o
poder e expropriar a burguesia. Como a alemã Liga Espartaquista; o SWP
dos EUA nos tempos de Trótsky; o MAS argentino; e cada outro partido
marxista, leninista e antiburocrático já havido, a nova organização
revolucionária brasileira é o lugar para os trabalhadores que querem de fato
de dicar suas vidas ao socialismo.
Chamamos todos os revolucionários dispersos, que romperam com
as organizações em que militavam, bem como àqueles que permanecem
em organizações que defendem teoricamente a revolução, mas que não
levam esta defesa à prática, assim como camaradas de organizações que
estão no nosso campo, como o Espaço Socialista, a virem se somar nesta
alternativa de luta pelo poder dos trabalhadores! O mundo e a luta de
classes mostram a todo momento: é hor da revolução mundial! E é hora de
um grande partido revolucionário no Brasil!

www.movimentorevolucionario.com
Entre em contato pelos telefones:
Porto Alegre-RS: (51) 8131-0184 Natal - RN: (84) 9965-8949
Belém - PA: (91) 8146-7994
Gravataí - RS: (51) 930-11531
Pará (Interior): (91) 8088-6424
Viamão - RS: (51) 9246-0043
Passo Fundo - RS: (54) 9961-7450 Santarém - PA: (93) 9221-6386
Rio de Janeiro - RJ: (21) 7664-4932Cametá - PA: (91) 9308-5928
São Domingos do Capim - PA:
São Paulo - SP: (11) 97034-3095
(91) 8339-0906
Itaúna - MG: (37) 9162-0032
Macapá - AP: (96) 8104-0922
Brasília - DF : (61) 8152-7618

Rio Grande do Sul

Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, Ed. Tocandiras sala 41
Bairro Centro

Rio de Janeiro
Sede Rio de Janeiro - Rua do Riachuelo, 333 sala 1116
Bairro Centro

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av. Rio Branco, n°829, Ed. Padre Cícero, sala 108
Bairro Centro

Email: contato@movimentorevolucionario.com
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Massacre prossegue na Síria! Todo apoio à revolução!
FUR ajuda a construir comitê de luta internacional!
Estimada-se que o número de mortos na guerra civil que acontece hoje na
Síria, como desdobramento da revolução que os trabalhadores estão
protagonizando contra o ditador Bashir Al-Assad já ultrapassa 120 mil pessoas,
conforme estima o Observatório Sírio de Direitos Humanos e cujo número é
semelhanmte ao de quase todas as fontes observadoras e que acompanham a
revolução, seja jornalistas ou entidaes de Direitos Humanos internacionais!
Pelo menos 82 mil pessoas entre estes mortos são confirmadas, assim
como há outras 12.500 pessoas que estão confiormadas como desaparecidas,
depois de dois anos de massacres na Síria. Destas 82 mil mortes confiormadas,
4.788 são crianças executadas pelo carniceiro Assad, de um total de pelo menos
34.473 civis mortos.
Estes números já são distorcidos, pois consideram que outros 12.916
mortes seriam de combatentes contra Assad , junto com 1.924 desertores do
exército, ainda segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. O problema
desta estatística é que não leva em conta que a imensa maioria dos combatentes é
de civis também; de operários, professores, pedreiros, motoristas, que neste
moemnto pegaram em armas para defender a si mesmos, suas famílias e seu país,
contra o banho de sangue promovido pelo regime genocida que lutam para
derrubar.
Apesar de não serem soldados treinados, portanto, e de que o número de
pessoas do povo, simples, sendo a maioria desarmada e uma minoria armada em
condições precárias de resistência, que foram mortas, reconhecidamente, ser de
cerca de 60 mil pessoas confirmadas, os combatentes têm conseguido cauar
baixas entre os assassinos de Assad. Por um lado, além dos cerca de 60 mil mortos
reconhecidamente por Assad, há mais 30 mil mortos não reconhecidos

oficialmente, mas que se tem notícia, e outros 12.500 desaparecidos, dos quais a
maioria deve estar morta, num total de mais de 100 mil pessoas. No entanto, do lado
do ditador, 16.729 soldados e 12 mil homens de milícias e informantes foram
assassinados!
O fato de que quase 30 mil mercenários ou soldados do exército
semifascista de Assad tenham sido mortos é uma vitória imensa da classe
trabalhadora e do movimento de massas mundial! Uma vitória tão grande que faz
com que, em combates (e não de forma covarde, entrando em casas e matando
crianças, ou atirando morteiros e bombas de tanques e aviões contra a população
indefesa, ou ainda por meio de armas químicaa que já estão sendo usadas e que
dilaceram os corpos e peles das vítimas), a batalha está equilibrada! E este
equiíbrio de para cada morte contra um homemarmado da resistência haver uma
morte igual, ou até mais, entre as tropas contrarrevolucionárias, mostra que, apesar
de só terem armas leves e poucas de maior calibre, a resistência está apoiada nas
massas e nãom pode mais ser vencida militarmente.
Há cidades libertadas ao longo de toda a Síria, nas quais a única coisa a
fazer pelo governo assad é jogar bombas indiscriminadamente de longe ou desde
tanques e aviões, pois seus soldados são massacrados em terra e no combate de
infantaria, tamanha é a hostilidade que têm da população. O exército de Assad é
visto como um exército de ocupação, tal como se fosse estrangeiro, e é recebido
desta forma nas cidades.
A batalha por Aleppo, cidade importantíssima aom lado de damasco e pela
própria Damasco mostra Assad cada vez mais encurralado, e este é o momento de
apelar à classe trabalhadora internacional para que a revolução seja vitoriosa e esta
guerra seja vencida!

Israel bombardeia arsenal na Síria com medo da revolução, não de Assad.
O governo teocrático, racista e pró-imperialista sempre conviveu com o
governo Assad, sem maiores sobressaltos. Aliás, uma área estratégica de fronteiras
entre os dois Estados, as Colinas de Golã, que pertencem à Síria, estão ocupadas
desde 1967 de forma ilegítima pelo Estado ilegítimo de israel, e o regime de Assad
há 40 anos não faz nada! Isso por que, apesar da retórica antissionista, a ditadura
de Assad nunca se mobilizou em defesa da pauta dos trabalhadores árabes, entre
elas a destruição do Estado policial de Israel.
Ao contráerio, sempre usou da retórica apenas no papel contra Israel para
manter-se no poder e reprimir a população, entre outras coisas, para que não
houvesse uma rebelião contra sua ditadura e contra a vizinha Israel. Assad é tão
capacho, nos fatos, do imperialismo, apesar de tudo que sempre disse, que mandou
5 mil soldados síirios para lutar contra o Iraque na 1a Guerra ao Iraque, em 1991,
defendendo o potentado imperialista no Kwait e a presença dos EUA como
senhores da região!
Mas poucos sabem desta realidade, pois é conveniente que se pense o
contrário. A falsa esquerda mundial, stalinista ou social-democrata, seja ligada ao
chavismo, aos PCs ou a partidos como o PT, atribui méritos a Assad, e o mito de que
seria anti-imperialista ou antissionista alimenta a capitulação e colaboração a este
regime, justificando a eles próprios, como o que seria o "campo burguês
progressivo". Pelo lado do imperialismo e de Israel, manter críticas a Assad e
permitir que se pense que este regime é capaz de tudo para enfrentá-los justifica os
gastos militares bilionários, a repressão à oposição interna e o clima de unidade em
torno aos governos que nada melhor que um inimigo externo para criar.
Assim, causa confusão em muita gente a ação de Israel, em duas ocasiões,
de bombardear carregamentos de mísseis, supostamente destinados à guerrilha
libanesa pró-Assad Hezbollah, em pleno território sírio. Longe de isto significar
medo do bloco Assad/Hezbollah na Síria (outra coisa é no Líbano, em que o
Hezbollah é, levado a lutar diretamente contra Israel, por pressão popular e
disposição das massas), é de que estas armas caiam nas mãos dos revolucionários
que Israel tem medo. o regime síria sempre teve estes e mais milhares de mísseis!

Como também tem aviões de guerra, taqnues e bombas químicas! Aliás, tudo sendo
usado contra a população insurgente!
Assim, do que Israel tem medo e por isso sempre apoiou discretamente o
massacre de assad, é da possível tomada do poder pelos trabalhadores. Seja um
governo controlado por setores islâmicos em luta, seja pelas milícias laicas que são
muito numerosas, ou um governo em guerra civil interna pós-Assad, definindo para
que rumo a Síria iria; todos os cenários são terríveis e instáveis para Israel, pois a
massa poderia impor, fosse qual fosse o futuro governo, uma dinâmica de
enfrentamento a Israel, como ocorreu após as revoluções na Tunísia, na Líbia e
principalmente no Egito! Até mesmo a Turquia, afetada pela crise econômica e
revoltas sociais, está radicalizada contra Israel... o que colocaria a perda de controle
na Síria como a possibilidade de início do fim de Israel!
Por isso, os ataques de Israel servem como cortina de fumaça, destruindo
um carregamento de mísseis entre tantos outros, gerando confusão e reforçando o
discurso governista de Assad de que é ele o antissionista e anti-imperialista e que
quem está contra ele está com Israel e com os EUA.
Os revolucionários, desde o Brasil, e repetindo o que defendem os
revolucionários na Síria, dizemos que abominamos qualquer intervenção
imperialista e muito menos sionista na Síria, aliás o que não vem mesmo ocorrendo,
pois o imperialismo está lavando as mãos de modo integral diante do genocídio.
Mas o que, sim, exigimos, é que todos os governos parem de financiar Assad, o que
significa fazer valer um embargo de armas às tropas do ditador (que não param de
chegar via Irã e Rússia), além de boicotar comercialmente a ditadura na Síria e
expulsar os embaixadores de Assad no mundo todo.
Os trabalhadores do mundo todo devem lutar e pressionar seus governos a
adotarem esta medidas, além de, de maneira independente, se organizar para
enviar absolutamente tudo que os revolucionários sírios necessitam, incluindo
combatentes. Somente por meio desta compreensão de classe da revolução síria é
possível derrotar Assad e a guerra, e construir um governo dos trabalhadores.

Um comitê de luta internacional!
No Fórum Social Mundial, realizado no
final de março na Tunísia, conformou-se um
Comitê Internacional de Luta e Apoio à Revolução
Síria. integrado entre outros por organizações da
Espanha, da Tunísia, do Curdistão e, é claro, da
Síria! Nós do Movimento Revolucionário, em
nome da FUR e como parte da Corrente
Revolucionária Internacional (CRI), estivemos
nas duas atividades de debate e elaboração que
deram origem a este comitê mundial, e assinamos
seu texto de princípios, formação e propaganda.
O Movimento Revolucionário e a Frente
Única Revolucionária, de que fazemos parte,
rumo a um novo partido revolucionário, unificado,
no Brasil e no mundo, não podemos compreender
a militância pelo socialismo e pelo fim da
exploração sem a mais forte raiz e prática
internacionalista. A revolução na Síria é a nossa
revolução, e não mediremos esforços para que
seja bem sucedida.
O Comitê de que passamos a fazer parte,

e para o qual militaremos pela sua unificação com
as ações já existentes da CRI, no Brasil e
Argentina, junto a outros grupos, deve servir para
impulsionar a revolução síria também no Brasil. E
falamos sério quando dizemos isso. O primeiro e já
importante passoq ue demos neste sentido foi a
realização de uma manifestação na frente da
Embaixada Síria do Brasil, em Brasília, no dia 24
de abril, após a marcha nacional que se deu
naquele dia. Entre militantes da FUR e
simpatizantes, fizemos o que oputras
organizações se omitem ou recusam a fazer:
denunciamos o governo Assad pelo massacre na
Síria, defendemos seua queda e a vitória da
revolução.
Ainda há um silêncio cúmplice e criminoso entre a
esquerda brasileira e latinoamericana, mesmo
entre aquela que se diz revolucionária ou escreve
ser a favor da revolução síria. Nós, ao contrário,
faremos de tudo para colocar esta solidariedade no
campo da ação e da luta de classes real, custe o
que custar.
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Chapa classista, socialista e da FNOB ganha eleições de bancários do RN com 92%
As eleições ao sindicato dos bancários do Rio Grande do Norte
mostyraram o que significa ter uma entidade fora da CUT e da Contraf
ou Contec: após massacrar a chapa da CUT nas eleições de 2010,
com mais de 80% dos votos, dessa vez a CUt nem conseguiu colocar
uma chapa. varrida do mapar do RN, a Contraf pelega e governista
não cobnseguiu sequer chamar ao voto nulo ou boicote da votação,
que teve recorde de participação e uma votação expressiva em que a
base fezx questão de votar, apesar da chapa única, e dar o recado: a
CUT/Contraf/Contec morreram politicamente e é preciso uma nova
direção!
Tendo tomado posse diante da base dia 26 de abril, a chapa 1,
vencedora, é expressão de um sindicalismo não apenas diferente,
mas oposto ao que existe, infelizmente, em 99% dos sindicatos
brasileiros. Nos bancários do RN, os diretores não ganham salárioextra para cumprir seus mandatos, nenhum saiud e lá para virar
assessor parlamentar, diretor dos bancos ou de fundações, como a
Funcef, Previ, cassi, cabergs, etc., e tampouco assimiram qualqwuer
cargo nos governos. No sindicato de bancários do RN, quem sai da
direção volta à base, como aconteceu com boa parte dos diretores na
última gestão, e que já tinha ocorrido com os principais dirigentes da
gestão 2007-2010 também. É esta prática construída pela base, sem
privilégios ou carreirismo, devolvendo integralmente o imposto
sindical, rouibado pelo governo dos trabalhadores, e apostando
permanetentemente na luta e na ação direta que fazem deste
sindicato um exemplo aos bancários e demais trabalhadores do
Brasil.
Mas esta experiência não pode se resumir ao RN, e, por isto,
esta entidade se coloca à frente da Frente Nacional de Oposição
Bancária (FNOB), para levar adiante a luta da categoria por melhores
salários e condições de trabalho. da mesma forma, o sindicato esteve
na origem da tese que levou à constituição do Bloco Classista,
Anticapitalista e de Base no interior da CSP-Conlutas, e que atua

como uma oposição democrática e de luta dentro desta central,
defendendo a luta independente dos trabalhadores e lutando contra
as chapas com pelegos sindicais e governistas que a maioria da
direção desta central se acostumou a promover.
Conforme o discurso de posse feito pela companheira marta
Turra, coordenadora-geral do sindiocato e militante do Movimento
Revolucionário, "Seguiremos firmes no combate ao assédio moral, ao
fim da discriminação, contra as demissões e em defesa da saúde do
trabalhador. Lutaremos por redução da jornada de trabalho sem
redução do salário; por concurso público e pela garantia do emprego.
Estamos construindo a FNOB-Frente Nacional de Oposição
Bancária, fortalecendo as oposições, para apontar uma nova direção
para o movimento bancário. Esta é uma tarefa difícil e uma diretoria
sozinha não é capaz de avançar sem a ajuda dos trabalhadores da
sua base. Por isso, venham conosco, tragam suas contribuições para
que possamos enfrentar ainda mais adversidades que o sistema nos
impõe.
Ainda que sejamos poucos, temos a convicção de que é
preciso, e vale a pena, enfrentar o sistema financeiro, o governo e a
direção do movimento, que são hoje os sindicatos cutistas e a
CONTRAF/CUT, representantes do governo no movimento sindical,
denunciando os acordos rebaixados e buscando a recuperação das
perdas salariais dos ativos e aposentados, que só virão com o fim da
Mesa Única. Somos contra o ACE-Acordo Coletivo Especial, que
flexibiliza direitos e defendemos o fim da terceirização, entre outras
pautas que foram esquecidas pela direção do movimento sindical
governista. As lutas norteiam o nosso dia a dia!»
E que mais sindicatos como o de Correios do RS e bancários
do RN venham por aí! A classe trabalhadora merece e precisa, sendo
que, de onde a pelegada sai, não tem voltado mais! Viva a
reorganização da classe trabalhadora.

Chapa do Luta Pela Base, composta por militantes do MR e independentes,
vence eleições do Sintect/RS
Após ser o epicentro das lutas, protestos e revoluções em todo o munA
chapa 1 Luta Pela Base vence as eleições de um dos maiores sindicatos de
trabalhadores em Correios do país, o sindicato dos trabalhadores dos Correios do
Rio Grande do Sul, contra outras 4 chapas.
Com 810 votos a chapa 1 – Luta Pela Base - garante a vitória do
sindicalismo antigovernista e antiburocrático, seguido da chapa 2 – MRL (CUT Pode
Mais) com 514 votos; chapa 5 – MPT (corrente da Maria do Rosário, ministra do
governo Dilma) 550 votos; chapa 4 – PSTU, 4º lugar com 425 votos; e, por último,
chapa 5 – ArtSind, com 125 votos.

O Sintect é um sindicato proporcional, sendo onze membros na executiva
da entidade, assim o Luta Pela Base terá os principais cargos e maioria relativa da
entidade, mas as demais correntes também se farão representar, com a
necessidade de continuar, no cotidiano, o enfrentamento aos governistas.
Após três anos do Luta Pela Base estar à frente da Secretaria Geral do
sindicato, a base continua demonstrando apostar no projeto político de luta contra o
governo e os governistas, depositando confiança em pessoas que não encaram o
sindicato como forma de obter benefícios pessoais, porque sindicato não pode ser
encarado como partido, governo nem profissão, tal como dizia um dos slogans da
chapa!

A base vota contra o governo e os governistas!
Durante o último mandato sindical, a chapa Luta Pela Base atuou para
garantir que o Sintect/RS fosse um polo de resistência contra os ataques do
governo Lula e Dilma sobre a categoria. Isso em um momento onde os ataques
foram duríssimos, como o acordo bianual em 2009/2010, a aprovação da MP 532
transformada em projeto de lei que abre a possibilidade de abertura de capital da
ECT, e assim como a luta contra precarização do serviço postal. Aqueles que
estavam à frente da entidade, assim como a base que reivindica o Luta Pela Base,
foram vanguarda em cada uma dessas lutas, denunciando os desmandos dos

presidentes de plantão e o papel que as correntes governistas cumpriam para trair a
categoria.
Assim, os integrantes do Luta Pela Base são linha de frente da oposição à
Fentect e agora à recém formada Findect (federação dirigida pelo PCdoB), por
serem correia de transmissão das políticas do governo dentro do movimento
sindical.
A base da categoria reconheceu essa política e o resultado veio no voto de
confiança depositado naqueles que se dispõem a lutar contra aqueles que hoje são
responsáveis pela pela falta de condição de trabalho e pelo salário miserável.

Um outro sindicalismo vence as eleições
As categorias de conjunto têm demonstrado que o sindicalismo em geral
não representa as formas organizativas que expressam a vontade de base. Aqueles
sindicatos com seus eternos diretores, que são ininterruptamente liberados, com
seus acordos de cúpula com quem quer que seja (dos governistas do movimento
até à patronal), que recebem salários extras e as mais diversas regalias, tudo com a
desculpa de que já sacrificam muito sua vida pessoal pela base, está sendo
superado. São poucos aqueles sindicatos que não são assim! CUT, Força Sindical,
Nova Central, CTB, e até mesmo a esquerda combativa com os militantes do Psol e
PSTU; todos acabam tendo esse tipo de prática burocrática de se perpetuar nos
sindicatos e de fazer conchavos e capitulações para permanecer nas entidades.
Mas é possível fazer diferente, e foi o que os militantes do MR e do Luta
Pela Base buscaram fazer em seus últimos três anos à frente do Sintect/RS, e que
levou à nova oportunidade para seguir fazendo. Além das decisões internas onde o
Luta Pela Base foi intransigente contra a burocracia, essas iniciativas foram
consolidadas com uma recente mudança estatutária onde se ampliou o controle da
base e do fim de regalias. Medidas práticas que combatem a burocratização foram
mantidas como a não reeleição dos onze membros da executiva, e o Conselho
Deliberativo instância máxima do sindicato, composto pela direção do sindicato e
delegados sindicais.

E novas medidas foram postas em votação por iniciativa dos membros do
Luta Pela Base e aprovadas, como as liberações controladas, onde os diretores só
poderão ficar liberados ininterruptamente por no máximo seis meses, sendo
obrigados a voltar à base depois disso, em rodízio; assim como um maior controle
sobre o patrimônio da entidade, colocando planilha de controle e rastreadores nas
viaturas do sindicato.
Algumas decisões políticas foram fundamentais também. Foram
constituídas duas novas pastas substituindo outras com funções repetidas, sendo
incorporadas as pasta de LGBTs e Aposentados, onde o Sintect passará a ter
políticas voltadas para setores da categoria que estavam bastante carentes de
políticas próprias, e numa demonstração de compreensão raríssima de abraçar a
luta contra as opressões como parte fundamental da luta sindical e socialista.
O resultado eleitoral, após isso tudo, demonstra que é possível fazer um
sindicalismo diferente, construindo um sindicato da classe dando condições de que
a própria categoria determine seu rumo.
Um sindicato voltado para o interessa da categoria e não para o interesse
de correntes políticas nem do governo, onde a participação da base é determinante!
E que isso deverá seguir acontecendo nos próximos três anos, fortalecendo ainda
mais essa importante ferramenta de luta da classe trabalhadora.
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Marcha à Brasília reúne milhares
e prova que é preciso um dia de paralisação nacional no Brasil
No dia 24 de abril, realizou-se a Marcha à Brasília, convocada pela
anulação da Reforma da Previdência de 2003, comprada pelo mensalão de
Lula, pela aplicação de 10% do PIB na educação, contra o fator
previdenciário, entre outros. Majoritariamente construída pela Conlutas,
Intersindical e setores do MST, a marcha também contou com setores do
stalinismo reformista (PCR), oportunistas da CUT (CUT pode mais), parte
da CTB (central do PCdoB) e até mesmo com a Força Sindical,
representada nada mais nada menos que por Paulinho, o deputado do PDTSP, símbolo do gangsterismo sindical brasileiro.
Nem tanto por sua composição policlassista e em colaboração com
governistas, nem por seu conteúdo, cujas bandeiras, apesar de
importantes, não passavam de pontos que praticamente todos da CUT
também defendem (com exceção da anulação da reforma), e que a Força
Sindical não se constrangeu em também empunhar, a marcha foi importante
pelo que a base mostrou ser capaz de fazer.
Em geral, estas marchas correspondem a meros atos de desfile em
torno dos ministérios, sem impactar nenhum setor da população, sem
paralisar coisa alguma e apenas servindo como demonstração de trabalho
por sindicatos burocratizados, que gastam fortunas em ônibus para a base,
aviões para seus dirigentes e diárias para todo mundo. Mas desta vez,
apesar do propósito não ser muito diferente, de fato, a situação de
mobilização crescente dos trabalhadores mostrou que, até mesmo uma
tática hoje completamente secundária, que são as marchas, revelam que há
uma disposição de luta por meio de ações bem superiores.
Uma das poucas alternativas existentes na situação de refluxo vivida
nos anos 90, as marchas eram bastante importantes por aglutinar a
pequena vanguarda existente em cada local, demonstrando força em
Brasília, chamando a atyenção para temas escondidos da mídia e
reforçando a moral de militantes e ativistas acostumados a só apanharem
diante de um ataque generalizado por parte dos governos neoliberais.
Depois que as greves foram retomadas e diante do clima político que temos
hoje, em que a produção e os serviços são paralisados sistematicaemnte
por meio de centenas de greves, muitas radicalizadas e longas; contudo, a
tática defensiva das marchas se transformou no factoide do desfile inócuo à
base de diárias, que citamos no parágrafo acima. É unicamente com
objetivo de fazer lobby parlamentar e dar visibilidade a futuros candidatos
que se realizam estas ações, como a própria CUT realizou, com bandeiras
não muito diferentes da marcha da Conlutas/Intersindical em 06 de março.
Mas, então, por que fazemos uma avaliação positiva desta marcha?
Porque a base compareceu em bom número (quase 20 mil pessoas), apesar
de ser uma atividade típica de estudantes e liberados sindicais, numa 4afeira útil, e por que o sentimento majoritário na marcha era o de "podemos

mais". A direção da marcha, um verdadeiro saco de gatos, numa Frente
Única conjunta com setores do governo, o que representa uma espécie de
Frente Popular de combate sindical, tem que reagir de modo ambíguo diante
dessa disposição da massa.
Por um lado, elogiam a marcha e, inclusive, inflam seus números,
pois disto depende se autoparabenizarem e reivindicar os méritos da
marcha. Por outro, porém, não podem admitir que a marcha comprovou que
se pode propor ações mais fortes daqui por diante, pois, para eles, marchar
inofensivamente por ruas vazias de Brasília é uma coisa; se enfrentar com o
governo (seu governo, no caso de muitos) e com os patrões (a quem quase
todos eles capitulam no dia a dia) é outra coisa, bem diferente!
Para os revolucionários, cuja coluna da FUR se fez presente, e que
distribuiu 10 mil panfletos, entre materiais da FUR e do Bloco Classista,
Anticapitalista e de Base (oposição de esquerda na Conlutas), a marcha à
Brasília sempre foi importante. Mas nunca foi prioritária. A prioridade sempre
deveria ter sido a construção de um dia de paralisação nacional, unificando
as categorias que já estão lutando, sob um programa mínimo comum, cujo
centro, ao menos da luta política da Conlutras, deveria ser enfrentar o
governo Dilma, responsável pela volta da inflação, retirada de direitos e
privatizações a torto e a direito país afora.
Desde o início, construímos a marcha e defendemos que seria
possível uma demonstração nacional que servisse como parte de um
calendário de lutas na base, que envolva categorias inteiras e não apenas
seus dirigentes; articulando as lutas que já existem (sem que precisem ser
criadas), mas estão isoladas e precisam ser combinadas em uma luta mais
am pla, nacional, incorporando também setores dispostos a lutar, mas que
estão dispersos ou paralisados por suas direções traidoras. É esta tarefa
que deveria ocupar o tempo e os recursos da Conlutas e dos sindicatos de
esquerda, e é esta tarefa que a base que compareceu aos milhares à
Brasília deixou claro que está disposta a cumprir, apesar de todo o ceticismo
da direção majoritária da Conlutas, da Intersindical, etc., que alegam que a
popularidade de Dilma impde que se façam manifestações mais incisivas no
Brasil.
O momento é esse: lutar por transformar o ânimo que muitos
trabalhadores reforçaram em Brasília, e que reforçam nas inúmeras greves
que seguem ocorrendo Brasil afora, em uma ação unificada e nacional, que
interrompa a produção e os lucros da burguesia ao menos por um dia, que
deve ser marcado por paralisações e trancamentos de vias, com fortes atos
e um programa claro de exigência de redução da jornada de trabalho para
36h semanais; reajuste geral dos salários; não-pagamento das dívidas
públicas; gatilho salarial conforme sobe a inflação; e contra as privatizações
em curso em todos os setores da economia!

A Conlutas precisa de uma nova direção!
A recusa da direção majoritária da Conlutas (PSTU, pequenas
correntes do PSOL e grupos que se comportam como satélites) em apostar
na luta de classes como resposta ao governo Dilma, colocandom todos os
empecilhos do mundo para realizar um dia de luta e paralisações, por
exemplo, mostra os limites desta central, e como ela mudou de rumo. Alguns
setores da Conlutas, aos quais nos somamos desde o princípio, defendem
que deveria existirn um Encontro Nacional Sindical para debater estas
questões e organizar a luta. A direção majoritária da Conlutas, porém,
também bloqueia e impede que isso aconteça, com medo de perder o
controle da entidade.
Assim, assiste-se à situação lamentável da direção segurando a
base, que nitidamente está disposta a ir mais longe, mas se depara com um
bloqueio enorme pela frente, nascido de dentro da própria central, para
quem a prioridade neste momento é unir forças por cima, atyravés de
negociações de cúpula com setores da CUT e outros grupos governistas
(aliás, tem sido assim desde a obsessão por fundir-se à Intersindical, o que
vem desde em torno de
2007).
O último episódio
comprobatório da mudança
qualitativa da Conlutas deuse na reunião nacional da
Conlutas, que seguiu-se à
marcha, no dia seguinte.
Nesta reunião, foi revelada a
divergência havida no
Conselho Fiscal da entidade,
onde foram produzidos dosis
relatórios e informes, com o
representante não ligado ao
PSTU denunciando que não
teve acesso a todos os

documentos, que um destes docuemntos lhe foi subtraído, que há notas
irregulares ou suspeitas na contabilidade da central, e que a quase
totalidade dos recursos da entidade hoje servem unicamente para sustentar
a intervenção do PSTU, pagando seus militantes, suas viagens e despesas.
A soma de todas estas práticas, junto da formação de chapas com os
pelegos se multiplicando e com a participação em fóruns tripartite (copm
patrões e governo), além da traição ocorrida em São José dos Campos,
onde o sindicato assinou o banco de horas, um PDV e a redução de 40% do
salário inicial para, ao fim, cerca de mil trabalhadores serem demitidos; tudo
obriga a que se construa uma direção alternativa à que está aí!
Nós, que formamos a Conlutas desde seu início, e de quando ela se
dispunha a ser um embrião do que pudessem a ser os organismos de duplo
poder revolucionário no Brasil, não sairemos da Conlutas por estes fatos.
Mas nos recusamos a construir a Conlutas como se nada estivesse
acontecendo e como se seus pilares fundadores não estivessem sendo
destruídos. Por isso, cada vez
mais é preciso resistir e se opor,
pela esquerda e pela base, à
sua direção majoritária,
apoiando-se nos sindicatos
classista e combativos que a
compõem e para o que
colocamos à disposição as
entidades em que atuamos e o
Bloco Classista, Anticapitalista
e de Base, ao qual chamamos a
se integrar os companheiros do
GAS, do CEDS e dos demais
grupos que já não se
reconhecem na política atual da
Conlutas.
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A indústria brasileira definha!

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas!
Além do desempenho pífio do
PIB brasileiro nos últimos anos,
quando cresceu 2,7% em 2011 e 0,9%
em 2012, devendo outra vez crescer na
casa dos 2% neste ano, as piores
notícias econômicas do Brasil são
relativas à análise do que mais está
puxando estes números para baixo.
Dos 3 setores essenciais que
compõem o cálculo da produção de
riquezas - indústria, comércio/serviços
e agropecuária - é a indústria a que
mais tem sofrido perdas. Em 2011, a
indústria ficou a zero e, em 2012, a
indústria caiu 2,8%! Isso quer dizer
que, enquanto a economia cresceu em
média 1,8% nos últimos dois anos, o
que já é lamentável, a indústria,
analisada isoladamente, teve uma
"recessão", caindo 1,4% ao ano em
média!
Mas não é só isso. Enquanto
parques industriais inteiros têm sido
fechados, com a indústria frigorífica em
crise e as calçadista e têxtil arrasadas,
cresce o desemprego industrial, que
transpareceu no final de 2012 com

milhares de demissões no setor
metalúrgico, nas montadoras de
carros, na indústria química, etc.
Pesquisa recente da Fiesp
(Federação das Indústrias do estado
de SP, a mais importante organização
patronal do Brasil) mostra que a
indústria de transformação pretende
investir, em 2013, 9,5% menos que em
2012, o que é tão ruim que, mesmo
num cenário de outras más notícias,
surpreendeu à maioria.
Nem 15 pacotes de incentivo
do governo animaram o setor, segundo
levantamento de intenção de
investimentos com 1,2 mil empresas. O
setor pretende investir quase 10% a
menos e, em números absolutos, o
valor deverá cair de R$ 218 bilhões
para R$ 197,3 bilhões.
O pior destes números para a
manutenção do Brasil como um país
com capacidade insdustrial relevante
instalada é que eles são uma tendência
histórica, que ocorre desde os anos 90,
de desindustrialização brasileira, num
processo de idas e vindas, com surtos

positivos, mas que, a médio e longo
prazo, mostram a redução drástica da
participação industrial na riqueza
brasileira.
A questão é que a indústria
está perdendo peso sem parar, graças
a uma nova redivisão internacional do
trabalho, em que, junto da mínima
valorização salarial havida no Brasil
nos últimos anos, combinada com a
recolonização econômica brutal, que
colocou ainda mais percentual da
riqueza nacional na mão de
multinacionais, simplesmente estas
empresas entendem que é muito caro
produzir no Brasil e que há lugares
onde a exploração absoluta pode ser
ainda maior.
Não há uma burguesia
nacional independente no Brasil, muito
menos uma burguesia industrial capaz
de não se submeter ou impor um plano
alternativo de desenvolvimento
econômico. Isso faz com que o país se
converta numa imensa fazenda, se
resumindo a exportar matérias prima
agrícolas com cotação internacional -

as famossas commodities. Ao, em
2012, a produção física ter caído 2,8%,
depois de ter ficado estagnada em
2 0 11 , n ã o a p e n a s a r i q u e z a
movimentada pelo setor diminuiu,
como houve sucateamento e
superação tecnológica do parque
industrial já instalado.
O resultado é que o setor
passou a representar só 13,3% do
Produto Interno Bruto (PIB), sua menor
participação na formação de riqueza
do País dos últimos 50 anos! Em 1985,
o número era mais que o dobro do
atual, de 27%! E, mesmo quando
tomamos por comparação o ano de
2004, segundo ano do primeiro
mandato de Lula, a indústria ainda
representava 19% do PIB. Isso quer
dizer que toda a já grave
desindustrialização somada realizada
por Sarney, Collor, Itamar e FHC foi
praticamanente repetida e igualada
apenas nos mandatos de Lula e
metade do governo Dilma.
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As medidas do governo são incapazes de reverter esta realidade.
O governo Dilma Rousseff
lançou nada mais nada menos que 15
pacotes de medidas para incentivar o
setor produtivo, em especial o
industrial. O último deles, anunciado
em março de 2013, liberou R$ 33
milhões para financiar projetos de
empresas privadas na área de
inovação, pesquisa e
desenvolvimento.
Antes disso, houve o corte na
taxa básica de juros, que chegou a
relativamente baixos 7,25% ao ano; a
desoneração da folha de pagamentos,
que isentou empresários de mais de 30
segmentos de pgaraem 20% de
imposto para o INSS de seus
empregados, em troca de pagar
apenas 1% ou 2% sobre o faturameto
líquido; e ainda houve a redução do
custo da energia elétrica, que foi
reduzida em mais de 20% para alguns
ramos, dependendo do estado. Até
mesmo em relação à desvalorização
do câmbio, no que já se entra em
política monetária, ao invés de fiscal ou
de juros, podemos dizer que houve um
benefício forte à indústria, pois, com o
dólar mais ´´caro``, ou seja, o real mais
barato, é mais fácil vender os produtos
brasileiros no mercado externo.
Nada disso, porém, foi capaz

d e
d e t e r
a
desindustrialização
brasileira, que é um
processo que segue uma
reacomodação mundial
de capitais e da
produção, que é
inevitável dentro do
capitalismo. As
empresas são as
mesmas no mundo todo,
e mesmo quem é
´´concorrente`` segue os
passos das empresas
líderes, seja por meio de
trustes e carteis, ou
mesmo por questão de
sobrevivência e redução
de custos. Assim, quando
a primeira multinacional
vai para a China ´produzir
calçados, as outras vão
junto, em busca de mão
de obra que cobre 1 dólar
por dia de trabalho! E as que não vão
atrás quebram. Agora, os países da
moda são o Vietnã, Cingapura,
Bangladesh e outros com salários e
direitos ainda mais precários que na
China.
O resultado é que só
permanecem no Brasil plataformas
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portencial exportador, como a China
ou mesmo a Alemanha, ambos
altamente industriais, têm grandes
superávits comerciais, ´´recolhendo``
dólares e euros no mundo todo em
troca dos produtos que vendem.
Outros países se beneficiam
de riquezas naturais, como os
exportadores de petróleo, que

superávit de US$ 40 bilhões em 2007.
Assim, o resultado de 2012 já foi o pior
dos últimos 10 anos! Mas em 2013, as
coisas devem ser muito, mas muito,
piores!
O déficit comercial atingiu
US$ 6,15 bilhões no acumulado dos
primeiros quatro meses do ano,
também o pior resultado para o
período. De janeiro a abril do ano
passado, a balança teve superávit de
US$ 3,3 bilhões.
A última vez que a balança
comercial registrou déficit no primeiro
trimestre tinha sido em 2001, com
resultado negativo de US$ 672,9
milhões, pouco mais de 10% do
buraco gigantesco agora de 2013.
Mesmo que se acredite que de maio a
dezembro a situação vai voltar ao que
foi em 2012, o que é obviamente
impossível, já que o desempenho
péssimo do 1o trimestre não se deu
por acaso, ainda assim, a balança
comercial brasileira terminaria o ano
com cerca de US$ 10 bilhões positivo,
o que já seria o caos.
As vendas externas somam
US$ 71,47 bilhões no ano, com média
diária de US$ 871,6 milhões, o que
significa uma queda de 3,1% na
comparação com a média diária do
primeiro quadrimestre do ano
passado. As importações, por outro
lado, totalizam US$ 77,62 bilhões,
recorde para os primeiros quatro
meses do ano. Pela média diária, de
US$ 946,6 milhões, o crescimento é
de 10,1% em relação ao mesmo
período de 2012.
Em abril, a média diária das

milhões, queda de 4,1% em relação à
média diária de abril de 2012, de US$
978,3 milhões. As importações tiveram
média diária de US$ 983 milhões,
recorde para abril. O crescimento é de
5,2% na comparação com abril do ano
passado.
Entre todas as notícias ruins,
também há uma queda na produção
de petróleo, relacionada, entre outros
aspectos, com o envelhecimento e
esgotamento de poços anteriormente
explorados, o que faz com que as
reservas do pré-sal já estejam sendo
consumidas (300 mil barris por dia,
que são mais de 10% da produção
total no Brasil), mas isso apenas
compensa a produção que está sendo
encerrada nos poços que já não
conseguem mais produzir. O déficit
comercial na balança do petróleo em
abril de 2013, por exemplo, foi de US$
2,71 bilhões, na esteira das
importações de gasolina e derivados,
que não para de crescer.
Até as exportações de
produtos básicos caíram 9,4% em
2913, sendo que aí estão os produtos
em que o Brasil ainda é relevante nas
exportações, registrando queda das
vendas de petróleo em bruto, farelo de
soja, algodão em bruto, fumo em
folhas e trigo em grão. Nas
commodities agrícolas, todo o
complexo soja registrou queda, sendo
o volume de soja em grão 14% menor,
o de farelo, 42% inferior, e para óleo, o
produto mais caro e ´´industrializado``
de 79%.
No caso de manufaturados, os
embarques apresentaram ainda maior

redução na comparação da média
diária acumulada do ano passado. Foi
o dobro da queda da exportação dos
produtos primários. Ou seja, cai a
exportação geral, mas cai mais ainda
do que é industrial/manufaturado. As
maiores retrações foram nas vendas
de bombas e compressores, veículos
de carga, máquinas para
terraplenagem, óxidos/hidróxidos de
alumínio, pneumáticos e polímeros
plásticos.
Na outra ponta, as
importações aumentaram 6,9% até a
terceira semana de março, com média
diária de US$ 918,3 milhões, ante US$
858,7 milhões em todo o mês de
março do ano passado. Nessa
comparação, houve aumento de
gastos com adubos e fertilizantes
(59,9%), cereais e produtos de
moagem (33,4%), siderúrgicos
(15,1%), plásticos e obras (14,8%),
aparelhos eletroeletrônicos (10,8%) e
instrumentos de ótica e precisão
(9,6%).
Resumindo tudo isto, o dado
com potencial mais catastrófico para a
indústria brasileira é que a balança
comercial do setor apresentou em
2012 o maior déficit da sua história, de
US$ 50,6 bilhões! São mais de R$ 100
bilhões de reais de déficit nas
transações referentes à indústria no
ano passado, mostrando que o Brasil
está sendo inundado por produtos
industriais estrangeiros e que a
indústria brasileira está morrendo!
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Poço sem fundo!

industriais secundárias, cujo custo do
trnsporte é caro demais para ter
plantas apenas do outro lado do
mundo; setores que visam somente à
exportação, como a indústria do ferro e
outros minerais, que só ´´parasitam`` o
Brasil, esgotam nossa riqueza e
mandam tudo ao exterior; ou, ainda, os
setores que sobrevivem às custas do

paternalismo estatal, como em parte é
o cso das próprias montadoras de
automóveis, que não produzem muitas
vezes nenhum parafuso no Brasil, e,
mesmo paenas para ´´montar`` os
carros dependem de subsídio estatal,
como isenção de IPI, ICMS zero por 20
anos para se instalarem, etc.

´´Substituição de exportações``. A crise profunda da balança comercial.
Um dado que vem recebendo
bem menos importância da imprensa e
dos analistas do que deveria, e quase
nenhuma preocupação por parte da
esquerda brasileira é a bomba-relógio
da balança comercial brasileira. A
balança comercial é a diferença entre
a exportação e a importação do país
num ano. Países com grande

Terremoto, exploração
e miséria podem
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34,75%, sendo que o Brasil já teve
vendas externas foi de US$ 937,8

produção é regionalizada, com cada
país tendo suas especialidades no que
produz, que há uma teoria muito
aclamada pelos nacionalistas
burgueses, que prega a ´´substituição
das imprtações``, o que significa tentar
produzir localmente, sem precisar
comprar de fora, aquilo que é hoje
importando. Esta lógica vale em
especial para produtos
industrializados, muito mais caros, e
que muitas vezes são produzidos no
exterior a partir de matérias-primas
exportadas pelos países
semicoloniais, como o Brasil. Assim,
vendemos petróleo bruto e imprtamos
gasolina; vendemos pelotas de ferro e
importamos materias de ferro
elaborados; vendemos grão de soja e
importamos produtos derivados dela;
vendemos minerais e importamos
fertiliantes.
Assim, de um modo ou outro,
é preciso exportar muito para poder
importar muito o que também se
precisa, devendo se ter um saldo
positivo desta conta. O Brasil, ainda
que distorcidamente, vinha obtendo
enormes saldos da balança comercial
nos últimos anos. Em parte, era isso
que fazia chegar dólares ao país,
movimentando a economia,
aumentando a arrecadação de
impstos, gerando empregos... Mas
também isso está acabando! E a
indústria é onde tudo vai ladeira
abaixo!
Em 2012, por exemplo, o
saldo da balança comercial registrou
somente US$ 19,43 bilhões positivos,
depois de ter sido de US$ 29,79
bilhões um ano antes, numa queda de

acumulam enorme divisas, que depois
servem para comprar todo o luxo e
quase tudo que consomem, sendo
países com uma elite dirigente
riquíssima, consumidora de
importados, mas muito pouca
produção nacional, se sustentando
somente por causa do petróleo.
Países como o Japão, que não tem

terras para a agricultura nem petróleo,
precisam ser bons exportadores de
tecnologia, eletrônicos, etc., para ter
recursos para importar o que não
produzem.
Exportar é tão importante num
sistema mundial como o capitalismo,
em que o comércio internacional é
multiplicador da riqueza, e onde a

O resultado de 2013, contudo,
dá razão à frase de que "desgraça
pouca é bobagem". A indústria, que
teve um superávit comercial de US$
5,2 bilhões em 2006 e apresentou este
rombo catastrófico em 2012, de US$
50,6 bilhões citado acima, continua
apresentando tendência de alta.
Segundo estimativa de fontes do
governo e de analistas do setor
privado, em 2013, a diferença entre
importações e exportações desses
produtos industrializados deverá
superar a cifra de US$ 100 bilhões!
Destacam-se nesse resultado
os setores químico, têxtil e
confecções, autopeças, bens de
capital, automóveis e
eletroeletrônicos. Nesses 6 principais
segmentos somados, o déficit cresceu
US$ 71,5 bilhões nos últimos sete
anos, pulando de US$ 23,4 bilhões em
2006 para US$ 94,9 bilhões em 2012!
Isso revela que os produtos com maior
valor agregado estão sumindo do
parque industrial brasileiro, que se
torna uma imensa fazenda e mina de
ferro, cuja indústria restante é uma
indústria periférica e sucateada.

Em têxteis e confecções, o
aumento do déficit foi de 1.834%, de
US$ 275 milhões em 2006 para US$
5,3 bilhões em 2012. Segundo
Fernando Pimentel, diretorsuperintendente da Abit, entidade que
representa a indústria têxtil, o saldo
negativo esperado para este ano
ficará em cerca de US$ 5,8 bilhões. na
indústria química, o déficit do setor
subiu de US$ 8,5 bilhões para US$ 28
bilhões, uma alta de 229%, trazendo
praticamente tudo deste setor da
União Europeia (UE) e dos EUA.
Entre os eletroeletrônicos, o
déficit mais do que triplicou, passando
de US$ 10,4 bilhões para US$ 32,5
bilhões. Os setores de autopeças e de
automóveis saíram de superávits
comerciais de, respectivamente, US$
1,868 bilhão e US$ 2,683 bilhões, para
déficits de US$ 17,4 bilhões e US$ 5,8
bilhões...
Não sobra nada deste
vendaval de desindustrialização. E o
que ainda permite que possa haver
superávit comercial em 2013
(certamente no máximo na casa dos
US$ 10 bilhões) são as commodities,
que são responsáveis por cerca de

70% das exportações brasileiras.
Commodities são produtos cotados
em bolsas internacionais, quase todos
eles sendon ítens básicos, agrícolas,
pecuários ou minerais, em especial a
soja e o minério de ferro, no caso do
Brasil; mas as commodities também
incluem produtos processados, como
o suco de laranja e o açúcar refinado,
classificados como manufaturados.
De toda forma, é a isto que a economia
brasileira cada vez mais vai se
resumindo.
A balança comercial ter
acumulado o maior déficit da história
do Brasil quando se contabilizam os
primeiros 4 meses do ano, com US$
6,150 bilhões negativos é um sintoma
gravíssimo. No ano passado, a
balança comercial já teve o menor
superávit desde 2002, com US$ 19,4
bilhões. E neste ano, será ainda pior,
com absoluta certeza!
Estes dados são
aterrorizantes para a burguesia e o
governo brasileiros, além de tudo, pois
são os dólares ´´a mais`` entre o que
se vende e o que se compra (saldo da
balança comercial) os que financiam a
rolagem da dívida pública e ´´cobrem``

de certa forma a remessa de lucro das
multinacionais que atuam no Brasil
para suas matrizes, o pagamento de
juros a credores internacionais, os
gastos de turistas brasileiros no
exterior, etc. Toda esta soma do que
entra e do que sai em termos de
recursos do país, fazem parte da
balança de pagamentos,
historicamente negativa (o que é
esperado, dado sermos uma
semicolônia), mas sempre atenuada
pelo superávit comercial.
Agora que até isto está
secando, sem muitod dos bilhões de
dólares provenientes do superávit
comercial, simplificadamente, faltarão
dólares no mercado brasileiro, e ele
ficará mais caro, aumentando o preço
do que é importado, subindo a inflação
de tudo e descontrolando a economia,
o que obrigará o governo a muito
provavelmente ter que se desfazer de
suas reservas em dólares e expor
ainda mais o país à crise internacional.
O desespero de Dilma é que
não parece haver solução para
desarmar esta bomba-relógio.
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