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Nasce o Movimento Revolucionário Socialista! Em defesa da revolução mundial dos trabalhadores,
da ação direta nas ruas, pelo fim da exploração, do preconceito, da miséria e da opressão!
Nos dias 7, 8 e 9 de junho de 2013 foi fundado o Movimento
Revolucionário Socialista, a partir da fusão e unificação de 4 grupos
revolucionários brasileiros e de inúmeros ativistas e lutadores socialistas que
vieram somar-se à esta nova organização. O MRS surge da unidade,
desenvolvida ao longo de 8 meses, sob a Frente Única Revolucionária (FUR),
da Alternativa Revolucionária Socialista (ARS), da Corrente de Esquerda
Revolucionária de Luta e Socialista (CERLUS), do Movimento Revolucionário
(MR) e da Práxis Revolucionária Socialista (PRS), além de ex-militantes,
novos militantes e entusiasmados ativistas que veem o mundo e o Brasil em
ebulição social nestes dias!
O Movimento Revolucionário Socialista não nasce para ser um partido
a mais, como tantos de direita e alguns de esquerda, que existem aí. Nossa
prioridade não é obter legenda eleitoral e concorrer às eleições ilegítimas e de
araque que ocorrem de 2 em 2 anos. Nossa vocação e nosso terreno é o das
ruas, das manifestações, das greves, das barricadas e das revoluções.
Não temos nada a ver com no que se transformou o PT e 99% da antiga
esquerda mundial, que se vendeu completamente ao sistema e hoje se
tornaram os representantes da burguesia imperialista, sendo os pilares
máximos da exploração da classe trabalhadora, administradores do capital e
maiores inimigos das revoluções socialistas.
Tampouco temos algo a ver com organizações como o PSOL, que, em
menor escala, repetem o mesmo caminho do PT, controlado por
personalidades, deputados e oportunistas, que sobrevivem de parasitar
gabinetes parlamentares e se alimentar das migalhas que os capitalistas lhes
atiram do banquete que desfrutam às custas dos trabalhadores. Partidos
como o PSOL possuem tantas tendências quantos votos pretendem ter, e seu
programa nada mais é que um discurso repleto de lugares-comuns da
esquerda, generalidades e abstrações, que, na prática, estão a serviço de
defender o regime burguês, as instituições e o capitalismo, o qual pretendem
disputar por dentro numa reedição com 120 anos de atraso do reformismo
falido da social-democracia internacional, que depois chegou ao poder em
todos os países e aplicou os mesmos planos contrários aos trabalhadores
que qualquer governo anterior aplicava.
Por sua vez, também não temos nada a ver com o que se transformou
o PSTU, assim como outros grupos semelhantes, para os quais a revolução
segue sendo uma bandeira escrita em seus programas, falada em cursos
internos e nas ruas em dias de festa! Estes partidos, na verdade, se dobraram
à conciliação de classes, e aceitam coligar com partidos burgueses e
governistas; receber dinheiro da burguesia por tabela; fazer chapas sindicais
com o pior da bandidagem e da burocracia corrupta e mafiosa; além de há
muito tempo se restringirem a críticas pontuais aos governos de Frente
Popular, com os quais aceitam formar pactos, como a composição de
Câmaras tripartites (junto de patrões e governo, como na construção civil).
Estes partidos, hoje, expressam uma visão reformista radical da sociedade, e
mantém uma verborragia revolucionária para temas internacionais, longe de
onde estão, mas fogem das bombas da polícia nos atos de rua e entregam

conquistas em seus sindicatos e ocupações urbanas, sem reação,
apostando centralmente na Justiça burguesa ou na intervenção do governo
de Frente Popular, o que fizeram na Embraer, GM e Pinheirinho, todos
apenas em São José dos Campos.
E, também é importante dizer, o MRS não tem nada a ver e é o
inimigo absoluto da degeneração e deformação do socialismo, de sua
burocratização, do stalinismo e seus congêneres. Não reconhecemos as
experiências degeneradas na ex-União Soviética como tendo sido
socialistas, e constatamos com tristeza que todos os países do mundo hoje
são capitalistas, incluindo Cuba, China, Coreia do Norte a qualquer outro.. A
luta pela revolução socialista se dará expropriando a burguesia e
combatendo o imperialismo, da mesma forma que se dará no combate ao
machismo, à homofobia, ao racismo e à opressão étnica e nacional! Da
mesma forma que se dará através da moral dos trabalhadores, da moral
revolucionária, repudiando as calúnias, as agressões físicas e as traições
típicas da maioria das organizações existentes hoje, mesmo as de
esquerda.
No MRS, não há privilégios! Os dirigentes têm de militar ainda mais
que qualquer outro militante, sem nenhuma benesse financeira, e é a base
quem manda, através de núcleos políticos, de operários, bancários,
professores, carteiros, jovens, militantes populares, etc. Nossos dirigentes
sindicais fazem rodízio e voltam à base, sem ganhar nada a mais em
momento algum. Todos pensam, elaboram e aplicam a política do partido,
sem a divisão de “capas” e “panfleteiros” que existe normalmente. Somos
aqueles que não se seduzem com cargos, comodidades ou prestígio: nossa
vida é junto aos trabalhadores, como parte dos trabalhadores e somente
pelos trabalhadores!
Mas, sendo tão diferentes de quase todos, ainda assim não nos
sentimos nem um pouco sozinhos, nem mesmo isolados! Pois estamos
juntos dos 99% que são explorados, que precisam vender sua mão de obra
em troca da sobrevivência e que só têm a ganhar com a revolução socialista!
Nós estamos juntos com as massas na Tunísia e Egito, lutando por uma 2ª
revolução em seus países! Estamos juntos às milícias populares na Líbia,
que seguem como forças armadas do povo trabalhador, em disputa pela
tomada do poder contra o governo oficial. Somos a resistência na Síria, que
heroicamente combate nas ruas contra o genocídio de Assad, que massacra
com bombas, tanques, aviões e armas químicas. Estamos juntos nas ruas
da Grécia, da Espanha, da Argentina e de todos os países dos 5 continentes;
em qualquer lugar onde haja injustiça, exploração e luta!
E cada vez há mais lutas! E mais crises e mais revoluções! Este é
nosso terreno, e são os revolucionários que saem às ruas aos milhões os
nossos companheiros! Vem ao Movimento Revolucionário Socialista e te
soma aos que são realistas e pedem o impossível, pois o impossível está
sendo feito no mundo todo e é a classe trabalhadora organizada e
revolucionária quem está destinada a conduzir este futuro!
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Inflação dispara e brasileiro já sente no bolso!
Mesmo após as manifestações populares derrubarem as
passagens em cerca de 100 cidades, assim como o reajuste de
pedágios, ônibus intermunicipais e interestaduais, e trens, a inflação
seguiu subindo em junho, e já está em 6,7% no somatório dos últimos
12 meses!
A alta da inflação ocorre principalmente nos itens que afetam
os mais pobres, como a comida e a habitação. O preço dos imóveis
seguiu crescendo no 1o semestre, com alta de mais de 6% apenas
em 6 meses, da mesma maneira que o aluguel segue com reajustes
muito maiores que a inflação. Nos alimentos, o tomate subiu mais de
100% e o feijão, mais de 30%. A cesta básica decola e a mesa do
brasileiro já está mais pobre. Os supermercados, mesmo com o
aumento anual da população, venderam 4,5% menos neste ano, e
produtos alimentares estão se resumindo ao básico!
As campanhas salariais devem exigir aumentos reais e a
reposição das perdas passadas neste ano, mas também incluir a luta
pelo gatilho salarial. Se os preços sobem, o salário precisa subir
automaticamente também! O MRS defende o aumento geral de

salários já! E a estatização das empresas produtoras e distribuidoras
de alimentos, além das redes atacadistas e varejistas de mercados
para efetuar um verdadeiro controle dos preços a serviço da maioria
da população.
PIB minguado, mais uma vez.
O Banco Central já reduziu as previsões do crescimento da
economia brasileira para 2,7% neste ano. É um banho de água fria
nas previsões que falavam em recuperação depois de dois anos
medíocres, com 2,7% em 2011 e 0,9% em 2012, e que apostavam
crescer mais de 4% este ano. Mas o tombo deve ser ainda maior do
que prevê o BC.
Os analistas de mercado já revisaram seus cálculos para a
casa dos 2,4%, e isso tudo antes da divulgação dos péssimos
números de maio e junho. Em maio, a produção industrial recuou 2%,
anulando tudo o que subira em 2 meses. E, em junho, a balança
comercial (exportações menos importações) decepcionou outra vez,
e o Brasil acumula um déficit inédito de US$ 3 bilhões no resultado do
1º semestre. Tudo leva a que o PIB fique abaixo de 2%, a crise seguirá
crescendo e Dilma tem cada vez mais motivos para se desesperar...

www.mrsocialista.org
Entre em contato pelos telefones:
Porto Alegre-RS: (51) 82566835
Rio de Janeiro - RJ: (21) 7664-4932
São Paulo - SP: (11) 97034-3095
Itaúna - MG: (37) 9162-0032
Brasília - DF : (61) 8152-7618
Natal - RN: (84) 9965-8949

Belém - PA: (91) 8146-7994
Pará (Interior): (91) 8088-6424
Santarém - PA: (93) 8405-0002
Cametá PA: (91) 9308-5928
São Domingos do Capim - PA:
(91) 8339-0906
Macapá - AP: (96) 8104-0922

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: mrevolucionariosocialista@gmail.com
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"Tudo que é sólido desmancha no ar".
Empresas de Eike Batista viram pó de uma hora para outra e revelam que o capitalismo está condenado!
A frase do título foi dita por Marx, acerca da falsa consciência de que
aquilo que aparentemente é eterno e imutável não possa ser modificado e
destruído pelos seres humanos e pelas próprias leis da dialética, que revelam
uma sociedade em constante transformação.
No capitalismo, em que a História ocorre de forma muito mais
acelerada, esta máxima se repete uma vez depois da outra. A atual crise
capitalista, iniciado já há 5 anos, por exemplo, sepultou parte dos maiores
bancos europeus e norteamericanos, levou - quem diria - a que a GM fosse
estatizada, e assistiu a fortunas desaparecerem da noite para o dia, como
ocorrera em 1929, quando os suicídios de novos e velhos ricos falidos se tornou
uma epidemia nos EUA.
No Brasil de 2013, o mito da riqueza e prosperidade capitalista já foi
desmascarado nos lares de dezenas de milhões de famílias, que perceberam
que sua melhora no nível de vida não apenas chegou ao fim, como era uma
ficção, com a festa do consumo tendo acabado, os empréstimos se esgotado e
as dívidas ficando e sendo impagáveis! Como os cínicos empresários dos EUA
gostam de dizer: "não existe almoço grátis". E a realidade começou a bater à
porta!
É neste contexto que o megaestelionatário, charlatão e picareta Eike
Batista subiu aos céus... e caiu!
Eike nunca surgiu do nada ou veio de baixo, como tenta dar a entender.
Sua fortuna começa com o fato de seu pai ter sido um dos donos da Vale do Rio
Doce, cuja herança fez dele um rico já de berço. Após nascer na burguesia, Eike
multiplicou seu patrimônio como fazem todos os capitalistas: em cima do
trabalho não pago alheio. Investidor em negócios obscuros e recheados de
ilegalidades, entre eles a exploração de minério em Serra Pelada, que
historicamente se sustenta de trabalho semiescravo, com pistoleiros e
assassinatos envolvidos, Eike começou seu império. E, junto do massacre aos
trabalhadores, de quem sugou o que pôde a vida toda, Eike ganhou o maior
presente de sua vida: a vitória de Lula em 2002!
Depois da chega de Lula ao poder, que implantou a continuidade
completa do modelo neoliberal de FHC, mas aproveitou uma onda de
crescimento econômico mundial que permitiu um "boom" de investimentos num
primeiro momento, Eike, como todos os empreiteiros, banqueiros e
latifundiários foram à forra! De uma hora para outra, o BNDES foi colocado a
serviço de empresários dispostos a ganhar bilhões sem fazer esforço, sem
sequer ter algum capital inicial.
Obras foram licitadas com preços 10 vezes maiores que a realidade, e
saíram por ainda 10 vezes mais; Jirau, Belo Monte, transposição do São
Francisco e outros projetos faraônicos foram desengavetados, ao mesmo
tempo em que se leiloavam lotes e lotes para explorar petróleo, se venderam
aeroportos, rodovias e tudo mais. Nesta farra toda, Eike Batista criou todo tipo
de empresas chamadas de "pré operacionais", um nome pomposo para dizer
que eram empresas que não produziam nada, e que só prometiam produzir e
lucrar no futuro.
Amigo de Lula e Dilma, para os quais sempre contribuiu nas campanhas
eleitorais, Eike amealhou mais de R$ 10 bilhões de empréstimos junto ao
BNDES! A CAIXA lhe deu mais R$ 1,4 bilhão. Pega mais centenas de milhões
aqui, 1 bilhão ali, e Eike montou uma fortuna arrecadada com bancos públicos e
alguns privados, tendo a oferecer absolutamente nada, fora suas próprias
empresas como garantia. Empresas que só produziam... ilusões!
Sua fortuna, após toda esta montanha papel chegava a US$ 34,5
bilhões! De dólares mesmo! Foi considerado a 7a pessoa mais rica do mundo!
Às custas do dinheiro público, principalmente, e da técnica mais velha entre os
picaretas do mundo todo: a pirâmide financeira.
Por mais absurdo que pareça agora ter se dado tanto dinheiro a um
estelionatário como Eike, ainda que com pose de playboy, fama e amigos
influentes, este esquema é parte da alma do capitalismo. Conhecido como
"esquema ou Pirâmide Ponzi", em alusão ao golpista ítalo-norteamericano que
arrecadava dinheiro de investidores prometendo altos retornos, baseado na
entrada de mais e mais investidores, que remuneravam os primeiros ou "de
cima da pirâmide", este golpe é a base da economia capitalista!
Assim como no esquema Ponzi, a festa funciona enquanto
artificialmente existe mais e mais gente entrando. Mas a expansão da base um
dia chega ao fim. E, aí, quem está nesta base perde tudo! Por mais primário que
possa parecer o golpe, ele é repetido em todas as grandes cidades do mundo
diariamente, seja por meio de estelionatários, seja por meio de mais
engenhosas proposições financeiras.
Há poucos anos, o respeitável banqueiro dos EUA, Bernard Madoff,
dono do maior fundo de investimentos do mundo, foi à bancarrota, após sua
complexa e disfarçada pirâmide vir abaixo. O rombo deixado por Madoff, o
Ponzi moderno, foi de US$ 20 bilhões! E hoje ele está preso!
Mas todo o sistema financeiro, habitacional e capitalista em geral
baseia-se na mesma premissa da pirâmide hoje em dia. Assim como Eike
Batista perdeu 90% de seu patrimônio em poucos meses e suas empresas
viraram pó, talvez os mesmo 90% do conjunto da economia capitalista seja uma
enorme bolha! Não há dinheiro, ativos, capital ou patrimônio real compatível
com o que circula virtualmente na economia. Simplesmente, esta riqueza não
existe!Quando se compra um apartamento que custava R$ 100 mil até uns anos
atrás por R$ 200 mil todos sabem que isto é uma loucura, mas, assim como
quem entra numa pirâmide financeira, se pagam os R$ 200 mil porque se

imagina poder vender em algum tempo por R$ 300 mil ou R$ 400 mil. E quem
comprou nunca teve nem os R$ 200 mil, pois, em geral, deu uma entrada de
10% mas financiou 90%, o que é dívida! É de especulação e de capital virtual
que sobrevive o capitalismo!
A especulação e fraude contábil no sistema bancário é tão
institucionalizada que os próprios controles financeiros (Acordos de Basileia)
permitem que, para emprestar R$ 100, um banco só precisa ter, como garantia,
R$ 11 de verdade. Esta proporção de quase 9 reais ou dólares ficticiamente
emprestados para cada 1 que realmente existe, é até oficalmente chamada de
alavancagem! Neste caso, alavancagem de 9/1. Mas há empresas que eram
alavancadas em 15/1, 20/1 antes da crise de 2008! A situação é tão esdrúxula,
que se os correntistas de qualquer banco resolvessem ir, todos ao mesmo
tempo, sacar seu dinheiro depositado ou aplicado, qualquer banco quebraria na
hora, e levaria todos os outros juntos em alguns dias!
Eike Batista, portanto, é só mais um golpista barato, que aplicou o golpe
mais velho do mundo, que é vender ilusão de ganhos com o capital alheio. Hoje,
suas empresas não valem mais nada, com uma ação da petroleira OGX, por
exemplo, que já valeu R$ 24, tendo chegado a cair a R$ 0,39! Isso significa
menos de 2% do valor que chegou a ter, com 98% do valor desaparecendo!
Mas o pior de tudo é que, apesar desta fraude imensa, que deveria levar
à cadeia Eike, os presidentes do BNDES e Caixa, Lula e Dilma, por terem
permitido este rombo nos bancos públicos e quebra de tanta gente que comprou
ações do grupo EBX, Eike ainda deve sair-se bem. Primeiro, por quê, para a
infelicidade de muitos, diferente dos EUA de 1929 ou do Japão, o suicídio de
capitalistas é uma raridade no país. Segundo, pois até agora ninguém propôs
expropriar os US$ 2,9 bilhões que ainda lhe restam, e tampouco a cadeia foi
cogitada. Dilma e o BNDES devem ainda lhe dar mais dinheiro para que se
salve, e volte a financiar as campanhas do PT...
São os trabalhadores que pagarão a conta. Fundos de pensão têm
rombo imenso!
Se Eike, Lula e Dilma podem acabar saindo sãos e salvos deste
desmoronamento das empresas “X”, protagonistas de falcatruas nas áreas de
mineração, energia, petróleo e infraestrutura, o mesmo não se pode dizer dos
trabalhadores.
O rombo do BNDES significa menos recursos para financiar
agricultores, obras de infraestrutura e o desenvolvimento do país. O prejuízo
que a Caixa terá significa menos dividendos (PLR) aos bancários e capacidade
de investimentos do único banco grande 100% público no Brasil. Da mesma
forma, milhares de trabalhadores, muitos deles com as contas no limite,
apostaram nas ações das empresas “X” para ganhar algum dinheiro, já que a
poupança não rende mais nada, e a economia está estagnada. Agora,
perderam tudo!
Aliás, a Bolsa de Valores de SP (Bovespa), como um todo, atingiu a
miserável marca de 44 mil pontos, quando a previsão e o limite já atingido
rondaram os 70 mil pontos, mostrando que a destruição da riqueza fictícia é
monstruosa no Brasil, levando à falência empresas menores e muitos
acionistas. Até mesmo a poderosa Petrobrás já perdeu quase 40% do seu valor
desde que a crise começou!
Mas, voltando ao emblemático caso de Eike Batista, outros grandes
perdedores serão os fundos de pensão, em particular dos empregados de
empresas estatais, como a Petrobrás, Caixa, Banco do Brasil e Correios. Como
parte da corrupção dos governos Lula e Dilma, além de irrigar Eike com dinheiro
dos bancos públicos, os petistas, que mandam no Petros, na Funcef, na Previ e
no Postalis, respectivamente fundos das 4 estatais citadas acima, investiram
bilhões nas empresas “X”, para satisfazer o amigo dos reis! Somente o Postalis,
dos trabalhadores dos Correios, investe 20,8% de tudo o que aplica em Bolsa,
em ações do grupo Eike, o EBX. Por isso, o Postalis já teve prejuízo de R$ 985
milhões apenas nos últimos 2 anos, e já vem descontando 3,94% dos salários
dos empregados para tapar este buraco. Mas o buraco vai aumentar ainda
mais! A rentabilidade do fundo, cuja meta de 2012 era crescer 12,6% e cresceu
meros 7%, e isto pode levar a um novo caso Aerus (fundo da falida Varig, que
quebrou e deixou milhares de aposentados a ver navios até hoje...). No Postalis,
são 130.215 participantes e suas economias estão, literalmente, sendo
pulverizadas junto das empresas de Eike!
O Movimento Revolucionário Socialista defende a imediata prisão de
todos os envolvidos no caso EBX, a começar por Eike, e o confisco de todos
seus bens. A massa podre do que sobrar de suas empresas deve ser
encampada pelas empresas estatais e seus trabalhadores devem ser
efetivados nelas, impedindo que o desemprego de milhares aumente ainda
mais o desastre causado por este criminoso e seus comparas políticos.
Também defendemos a anistia de todas as dívidas pessoais contraídas
pelos trabalhadores, junto a bancos, financeiras, no cartão de crédito, etc., a
maioria das quais já foi paga muitas vezes somente através de juros e eternas
renegociações. Isto deve ocorrer combinado com a medida de estatização de
todo o sistema financeiro, assim como das principais empresas do país, de
forma a estourar esta bolha fictícia, fechando o capital destas empresas e
fazendo com que sejam seus donos privados a pagar por seus prejuízos.
Estas medidas precisam ser parte de crescentes medidas
anticapitalistas, pois somente por meio da planificação econômica socialista é
possível acabar com este castelo de areia, que sempre desmorona sobre a
cabeça dos mais pobres.
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professores, rodoviários, trabalhadores dos Correios, metalúrgicos,
movimentos populares, servidores públicos, etc., já foi um importante
passo. Passo que deve dar um salto, com a convocatória de uma Greve

realmente Geral para o final de agosto ou início de setembro, unificando
todas as pautas já levantadas nas manifestações junto das campanhas
salariais de bancários, Correios, petroleiros e metalúrgicos, que ocorrem

Por um governo dos trabalhadores,
construir uma saída revolucionária à crise!
Defendemos a ampliação e radicalização das lutas e da ação direta,
como único método para mudar a vida dos trabalhadores e Derrotar Dilma e
o Congresso. Mas, além de um programa de luta e do método do
enfrentamento político, é preciso que as manifestações convirjam para
organismos de poder popular, onde as instituições falidas deste regime que
se contesta sejam substituídas por novos organismos, de caráter operário,
popular e da juventude.
Esboços destes organismos se apresentam em várias cidades, por
meio de assembleias populares, algumas reunindo regularmente, e que
contam com a presença de centenas ou mesmo milhares de pessoas! Deve
ser nossa obrigação impulsionar estes orgnanismos e fóruns, fazendo-os

legítimos diante do conjunto da massa trabalhadora e impulsionando-os
para que assumam o caráter de entidades de poder dos trabalhadores, com
deliberações e intervenção sobre os temas que interessam aos
trabalhadores, chamando a todos os demais explorados a se juntarem a
estes espaços de decisões.
É em organismos deste tipo, funcionando como conselhos
populares (chamados soviets na Rússia revolucionária), que os
revolucionários darão a batalha por dirigir a classe trabalhadora em direção
à tomada do poder, à expropriação da burguesia e à destruição do seu
Estado, que dará lugar a um Estado completamente novo, controlado pelos
explorados.

MRS nas lutas e barricadas!
O Movimento Revolucionário Socialista está em todas as lutas que
estão ocorrendo, desde o início. Somos a linha de frente das manifestações,
aqueles cujas bandeiras são identificadas como as da luta desde o começo,
que estiveram na ocupação da Câmara em Belém e em cada protesto do RN
ao RS, do PA ao RJ, de Brasília a SP. Somos a alternativa que defende a
ruptura radical com o capitalismo, que deve passar pela derrubada de todos
que aí estão.

Convocamos todos os lutadores e militantes que não se dispõem a
canalizar suas forças e energias para eleger deputados no ano que vem, a
virem se somar na construção de um partido revolucionário, que realmente
coloca todos seus recursos e militantes a serviço da organização da
revolução brasileira e mundial, o que significa, neste momento, jogar todas
as fichas na vitória da primavera brasileira! Entra, que o partido é teu!

A 2ª Revolução do Egito está em movimento!
A democracia burguesa não garante emprego, pão nem liberdade.
O mundo todo volta-se, mais uma vez ao Egito, onde milhões
saem às ruas para lutar por uma vida nova e pelo poder aos
trabalhadores e explorados em geral.
Após derrubar o ditador Hosni Mubarak, que governou o Egito por
décadas, impondo um regime de violência contra as organizações
operárias, ao mesmo tempo em que seguia as ordens dos imperialismos
norteamericano e europeu, ao ponto de fazer do Egito uma semicolônia,
que legitimava inclusive o Estado racista e teocrático de Israel, o povo e
os trabalhadores derrubaram mais um governante. É o terceiro governo
derrubado em 2 anos!
Após os 18 dias de manifestações multitudinárias no início de
2011 contra Mubarak, que lotaram a Praça Tahir no Cairo, assim como as
ruas de Port Said, Alexandria e de cidades pelo país inteiro, e da
derrubada deste governo por meio de greves, lutas e gigantescas
manifestações, no histórico 11 de fevereiro de 2011, assumiu um
governo controlado pelos militares, tal como agora volta a se repetir.
Mas, naquele ano, os militares contavam com enorme simpatia da
massa e as ilusões neles eram absolutas. Era comum se repetirem as
frases, surgidas ainda antes de Mubarak, em governos nacionalistas
árabes, como o de Nasser,
que diziam: "o Exército é o
povo" ou "o Exército somos
nós". Desde a queda do rei
Farouk em 1952, o Exército é
um poder onipresente no país.
Mas, se a derrubada
da ditadura de Mubarak levou
décadas, a desmoralização
do Exército precisou de
poucos meses para ocorrer. O
governo militar permanecia
sendo um lacaio do
imperialismo; da mesma
forma que o desemprego, a
inflação e as poucas
liberdades conquistadas
seguiam assombrando os
egípcios, que rapidamente
fizeram sua experiência com o
governo militar, chamado de
SCAF (Conselho Superior das
Forças Armadas), e

controlado pelo general Tantawi. A ilusão passou à decepção, ódio e
novamente enormes mobilizações.
O massacre de Port Said, em que dezenas de torcedores ligados
ao clube do Cairo Al-Ahly, cuja torcida esteve à frente das manifestações
na Tahir, foi um dos estopins para a derrubado do SCAF. Houve ao
menos 4 ou 5 verdadeiros banhos de sangue protagonizados pelo
Exército, cada vez mais acuado pelos manifestantes! Foi neste contexto
que as massas impuseram a convocação de eleições gerais no Egito e a
construção de uma nova Constituinte, rechaçando a Constituição que os
militares ensaiavam outorgar.
É neste momento que cresce e vence todas as eleições a
Irmandade Muçulmana, grupo religioso que defende um Estado
teocrático, submetido à sharia (lei islâmica), ainda que não defenda um
regime completamente fundamentalista; papel este que cabe ao grupo
político salafista Al-Nour, 2ª força mais votada nas eleições! A Irmandade
ganhou simplesmente as 3 rodadas de eleições parlamentares que
existiram (uma no Cairo e grandes cidades, outra em cidades do interior
e uma 3ª essencialmente no campo), perfazendo uma confortável
maioria no Congresso, além de sagrar-se vitoriosa na eleição do
presidente Mohammed Mursi e, como decorrência disso tudo, no
referendo popular chamado
para aprovar a Constituição
escrita pela Irmandade, que
claramente islamizava o Egito.
Tudo isso ocorreu há cerca de
apenas 1 ano!
Se tivesse podido resolver os
problemas econômicos do
país, a Irmandade certamente
até hoje estaria no poder. O
Exército, desmoralizado por
seu governo após Mubarak,
enxotado pelas massas, não
teria força alguma para
derrubar ninguém, e nem
mesmo as massas críticas de
Mursi conseguiriam derrotá-lo.
Mas este é o beco sem saída
do capitalismo, seja no Egito,
seja nos Estados Unidos, na
Europa, na Argentina, na
Venezuela ou no Brasil. Não
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há governo que possa atender aos interesses dos trabalhadores! E a
desilusão com um leva à esperança em outro, que vira desilusão em
seguida e assim por diante, até que as massas compreendam que
"ganhe quem ganhar, a vida não vai mudar" e que "eles são todos iguais"!
É isto que, levou a que, com menos de um ano de governo, Mursi
tenha sido derrubado pelas massas! Foi isso que fez com que os
apoiadores do presidente tenham se resumido aos setores mais
fundamentalistas do partido islâmico, muitos dependendo materialmente
do governo, e que a resistência à sua deposição tenha sido inicialmente
zero! O que explica a queda de Mursi não é um "golpe militar", e sim as 17
milhões de pessoas que saíram às ruas e impediram Mursi de governar.
Entre outras coisas, por exemplo, muito antes de que o Exército fizesse
qualquer movimento, foram as massas quem invadiram e destruíram
sedes e mais sedes da Irmandade Muçulmana país afora. Até mesmo o
grupo radical islâmico Al-Nour apoiou a queda de Mursi. Assim, foram as
massas quem, como fizeram com Mubarak, transformaram Mursi num
fantasma, paralisaram o país e tornaram insustentável sua continuidade.
Porém, como bem escreveu Marx "a História ocorre primeiro
como tragédia e se repete como farsa". Mais uma vez, ao derrubar ou
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estar por um fio de derrubar um governo, desta vez expulso junto com o
fim das ilusões num presidente eleito pelo voto popular, as massas não
possuíam uma direção capaz de levar a um governo dos trabalhadores.
É nesta hora que surge o Exército, outra vez, e assume o poder,
anunciando estar levando adiante a vontade do povo. A diferença,
porém, é que desta vez os militares já sabem que não conseguirão
governar. Eles sequer ameaçam continuar no comando do país e já
trataram de anunciar novas eleições parlamentares em 6 meses, com a
de presidente em seguida.
É evidente que as massas não podem aceitar esta intervenção
oportunista dos militares, que tentam desviar a revolução em curso no
Egito. Mas é preciso enxergar que este Exército de hoje tem apenas uma
sombra do prestígio e força que tinha 2 anos atrás, quando também
usurpou a revolução e assumiu o governo, depois da derrubada de
Mubarak. Não há espaço para um novo Tantawi e um governo “SCAF
2”...
Enquanto não forem atendidas suas necessidades, os egípcios
deixam claro que não deixarão as ruas, e a revolução não apenas não se
fechou como segue firme e avançando.

Abaixo o governo militar. Que a Praça Tahrir, as assembleias
do povo e os sindicatos de luta governem!
Muitos analistas, e mesmo alguns militantes, se chocam com
a derrubada de um governo eleito, e exclamam que isso é um perigo
à democracia, que é um golpe inaceitável e reações do mesmo
nível, típicas daqueles defensores fiéis e mais fanáticos do
capitalismo, do Estado burguês e de suas "sagradas instituições".
Os revolucionários, ao contrário destes liberais burgueses, alguns
que se dizem inclusive comunistas, não defendem o Estado
burguês nem suas instituições diante das massas!
Podemos, e devemos, defender instituições e conquistas
burguesas diante de alternativas burguesas ainda mais
reacionárias, como diante de um golpe militar orquestrado e
controlado pelo imperialismo, ou de um regime fascista ou nazista.
Mesmo nestes casos, contudo, sabemos que a diferença entre o
governo democrático-burguês derrubado e o novo regime
autoritário burguês é de métodos, e não de conteúdo. Mas
combatemos, nestes casos, o que são, de fato, verdadeiros golpes
contra a população e os trabalhadores, defendendo as instituições
democráticas não por elas mesmas, mas por serem elas também
conquistas, ainda que parciais, das lutas dos trabalhadores.
No entanto, da mesma
forma como os bolcheviques
lutaram contra a tentativa de
golpe de Kornilov contra o
governo burguês russo de
Kerenski em 1917, eles trataram
também de lutar para derrubar,
eles próprios, este mesmo
governo, por meio das massas.
A verdade é que governos
capitalistas fracos levam ao
assédio tanto da direita como da
esquerda revolucionária. E a
pior posição que os
revolucionários poderiam adotar
é a de meros defensores,
acuados, da democracia
burguesa.
No caso do Egito,
claramente, quem o derrubou foi
a massa! Como foi a massa que
derrubou o stalinismo na ex-União Soviética, Collor no Brasil e De la
Rua na Argentina. O Exército não fez nada para que Mursi caísse,
até que sua queda se provou inevitável. Os militares entraram em
cena não para afastar Mursi, mas para impedir que as massas
ocupassem o palácio e controlassem o poder! Em última análise, o
Exército, aliado de classe de Mursi, e a quem serviram
obedientemente por 1 ano, salvou a pele de Mursi, que pode ser

deportado, exilado ou, talvez, até mesmo permanecer no Egito;
sendo que, se as massas o tivessem pego, o mesmo destino de
Mubarak (preso, com exigência de pena de morte) ou de Muamar
Kadafi (ditador líbio morto e esquartejado pelas massas) seria bem
possível!
Outra coisa é que, ao mesmo tempo em que derruba o velho,
a classe trabalhadora não tem uma direção revolucionária capaz de
tomar o poder. Esta é a crise histórica da humanidade e da
revolução socialista: a necessidade de construir uma direção que
conduza as massas revolucionárias a um governo realmente seu,
baseado em organismos de democracia direta, que expressem o
poder popular. Tampouco após Collor, De la Rua ou Gorbachev foi a
massa quem assumiu. O que não significa que foi a Globo, os
peronistas ou a CIA quem os derrubou. Em todos estes casos foi a
massa! E estes grupos e superestruturas burguesas se
aproveitaram para abortar a revolução ou as lutas e se apropriar
delas impondo seus novos governantes.
Por isso, a grande tarefa do momento não é chorar por Mursi,
que já vai tarde. Tampouco aguardar as eleições prometidas pelo
Exército, onde apenas se poderá
eleger um novo governo incapaz
de atender às demandas
populares. A tarefa dos
trabalhadores é derrubar o novo
governo militar em ainda menos
tempo que seus antecessores e
impor um governo de fato da
maioria dos egípcios, baseado
na verdadeira Assembleia
Popular em que se transformou a
Praça Tahrir, junto dos comitês
populares existentes nas demais
cidades, e dos sindicatos e
entidades de luta, que, às
centenas, foram criados após a
derrubada de Mubarak.
Viva a 2a revolução do
Egito! E que os trabalhadores
confiem apenas em suas
próprias forças, derrotando todo
o capitalismo e seus governos, sejam eles ditatoriais, militares em
geral ou democrático-burgueses. É apenas com uma revolução que
exproprie todos eles, rompa com Israel e coloque as armas sob o
controle dos trabalhadores que será possível um novo Egito. Só
este governo dos trabalhadores, socialista, é que pode de fato
representar os explorados!
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O Brasil não é mais o mesmo!
Milhões
vão às
ruas 100
e jogam
governo Dilma e regime na defensiva!
Terremoto, exploração
e miséria podem
ter matado
mil pessoas!
Iniciadas ainda em março,
quando algumas cidades subiram o
preço das passagens de ônibus, as
manifestações populares ganharam um
enorme destaque após se
transformarem em atos gigantescos em
Porto Alegre, que levaram à revogação
do aumento da passagem, que voltou a
custar R$ 2,85, após reajuste para R$
3,05. Coincidentemente, os mesmos R$
0,20 que a passagem de ônibus subia em
São Paulo 3 meses depois, de R$ 3 para
R$ 3,20. Nesta cidade, após atos já
grandes em que a revolta ia crescendo
na mesma medida em que também
crescia o número de manifestantes, a
brutalidade da Polícia Militar de
Alckminn, junto da intransigência da
prefeitura de Haddad, que prometera não
subir a tarifa para ganhar as eleições,
mostrou a unidade total entre PSDB e PT,
e indignou ainda mais a população, que
resolveu sair em massa em apoio aos
manifestantes agredidos e para

demonstrar o repúdio a tudo que está aí.
Foi então que as ruas viraram
rios, ou mares, com gente transbordando
de todos os lados! As mobilizações
viraram febre no país todo e a luta de
classes se moveu abruptamente. Alguns
falam de 1 milhão de pessoas nas ruas
do Rio de Janeiro, mais de 500 mil em
São Paulo, cerca de 100 mil em Minas,
mais de 50 mil em POA, Belém,
Fortaleza... Cidades médias como Santa
Maria-RS, com pouco mais de 200 mil
habitantes levaram 30 mil às ruas, e não
houve lugar que não tremesse com o
barulho e quantidade de gente! Foram
mais de 500 cidades com marchas,
protestos e lutas, muito heterogêneas,
mas igualmente históricas!
Maiores que as mobilizações do
Fora Collor e das Diretas Já, podem ter
sido as maiores da História do Brasil. No
máximo, rivalizadas pelo clima de luta e
mobilização do inícios dos anos 60,

quando o povo se empolgava com as
"reformas de base" exigidas, lutas no
campo e esquerdização internacional; ou
pela agitação política e ascenso
generalizado dos anos 80, com as greves
que derrubaram o projeto da ditadura, as
Diretas em sequência e a continuidade
de greves e ocupações até o final dos
anos 80! Como um todo, os anos 60 e 80
ainda tiveram acensos maiores e mais
impressionantes do que o que vemos
hoje, que está recém começando e cujo
desfecho ainda é imprevisível. Mas,
como expressão de pessoas nas ruas, a
atual onda de ascenso, que sem dúvida
alguma já vivemos, é a maior de todos os
tempos!
Estas manifestações da
chamada "Primavera Brasileira"
aproximam o país da situação mundial
revolucionária, marcada pela derrubada
de governos e regimes, assalto ao poder
e lutas incessantes e radicalizadas

contra as instituições capitalistas! O
Brasil, depois delas, já não é mais o
mesmo, e não voltará a sê-lo, ao menos
por um bom tempo, e não sem antes este
ascenso levar a um desfecho poderoso,
que pode ser uma grande vitória ou uma
grande derrota. Nas décadas de 60 e 80,
os ascensos impressionantes só
puderam ser interrompidos com um
golpe militar ou com a queda histórica do
Leste Europeu e traição quase unânime
das organizações de esquerda, que
abandonaram o socialismo e se
adaptaram ao regime, no maior vendaval
oportunista da História.
Seja como terminar este novo
impressionante ascenso, a luta de
classes não será pacífica nem rotineira
nos próximos períodos. Tudo foi
questionado na primavera por que ainda
passamos, e ou se dará resposta aos
problemas levantados (o que o
capitalismo não pode fazer), ou as lutas
voltarão com mais e mais força!

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas!

Não é só pelos 20 centavos. Até o futebol ficou de lado!
A frase de que "não é só pelos 20
centavos" virou o lema de manifestações
que passaram a emparedar todos os
governos, a começar pelo governo
Dilma, mas incluindo também os
governadores Alckminn (SP), Cabral
(RJ), Tarso (RS), Eduardo Campos (PE),
etc., prefeitos como Haddad (SP),
Eduardo Paes (RJ), Fortunatti (POA),
Anastasia (BH), Zenaldo (Belém), etc., e
todos e qualquer coisa que
representasse algo deste poder que hoje
existe.
Manifestantes furiosos
atacaram o Congresso Nacional, o
Itamaraty, a Assembleia Legislativa do
RJ, o Palácio Bandeirantes em SP, as
prefeituras de dezenas de cidades e
ocuparam a Câmara de Vereadores de
Belém, entre outros. A juventude, os
setores populares e também muitos
trabalhadores que estavam nas ruas,
deixaram claro que a luta era do povo e
da imensa maioria da população contra
"eles", "todos eles", os políticos em geral,
do partido que fosse, considerando que
todos se resumem a pedir o voto de 2 em
2 anos! As demandas passaram a incluir
eixos cada vez mais políticos e cada vez
mais profundos, numa dinâmica
característica das mais consistentes
mobilizações e revoluções, que
costumam começar por algo específico e
terminam se dando conta de que só
conquistando o poder é possível mudar a

vida, mesmo que se tratando das
menores coisas.
A "aula de marxismo e
trotskismo" que as ruas sempre dão
nestas situações traz à tona a revolução
permanente que se coloca em marcha
nestes momentos e que deve ser
empunhada pelos revolucionários, por
meio de um Programa de Transição, que
ligue as exigências mais básicas às mais
gerais. Tudo, exatamente tudo, o que a
própria massa, de forma confusa e
vacilante, foi aos poucos avançando! A
denúncia das obras da Copa e dos
desvios de verbas da saúde e educação,
a luta pelo Passe Livre, mais
investimentos sociais como um todo, a
punição dos corrupto (para que o crime
se torne hediondo), a luta contra a
impunidade (contra a PEC 37), a defesa
dos direitos dos oprimidos, como na
bandeira contrária à "cura gay" e pela
saída de Feliciano, etc.
Todas bandeiras componentes
da pauta da esquerda, e que trazem com
elas muitas outras, que vão gerando um
programa transicional das ruas, pelo fim
dos lucros dos empresários, pelo
congelamento de preços, por um plano
de investimentos sociais, por um pacote
de reformas democráticas e contra a
opressão, pela ação direta, contra todos
os partidos, governos e instituições
capitalistas,
etc. Este programa
cambaleante, mas extremamente

progressivo que foi ganhando as ruas, se
aliou à crescente consciência de classes,
ainda que num estágio ainda
intermediário, de ver-se como "o povo X a
elite", o que ainda não é exato, mas que é
um enorme avanço de reconhecer-se
como algo coletivo, com uma força
enorme, e com inimigos claros,
sintetizados nos empresários
exploradores, na maioria da mídia, na
polícia, nos governos como um todo e em
todos os partidos do regime!
Até mesmo o futebol, a quem se
atribui um caráter de alienação nacional,
foi deixado de lado por milhões que
priorizaram as mobilizações e viraram as
costas à Copa das Confederações,
sediada no país e ocorrendo
simultaneamente às manifestações. Ao
contrário, o futebol e a Copa
galvanizaram as insatisfações e serviram
para reunir ainda mais gente nos
protestos e dar-lhes maior visibilidade.
Em geral, além de, na prática, as
pessoas estarem avançando ao
questionamento global do capitalismo e
colocando diante de si tarefas que só
uma revolução socialista poderá cumprir
(ainda que não haja nem sombra de
consciência da massa sobre isso), as
massas na rua produziram um
verdadeiro levante, que consolidou
métodos de luta baseados na ação
direta, com trancamento generalizado de

ruas e estradas, ocupações e
enfrentamento direto. Nem décadas de
propaganda teriam sido capazes de
produzir este salto na organização da
luta brasileira que estas semanas
provocaram!
O governo Dilma foi esmagado
nestes dias, perdendo completamemte a
iniciativa e ficando na defensiva
completa. O regime democrático
burguês nunca foi tão odiado e
desmoralizado e todas as alternativas
tradicionais e poderes foram
rechaçados! A já perigosíssima realidade
para a burguesia, que teimava em
apresentar elementos de ascenso e de
uma correlação de forças favorável aos
trabalhadores há anos, com greves cada
ves mais fortes, frequentes e radicais; os
35 milhões de eleitores que se
recusaram a votar em alguém no ano
passado; e o desprezo e desesperança
diante das instituições capitalistas,
somatram-se à volta da inflação, do
crescimento do desemprego e da
explosão das dívidas, e gestaram o
monstro que hoje apavora banqueiros,
industriais, governos, oposições
burguesas e até mesmo a esquerda
covarde e adaptada que existe no Brasil!
É a hora das ruas: o cenário das
massas, o terreno dos revolucionários e
o inferno para todos os inimigos da
classe trabalhadora!

O socialismo segue sendo a superação do capitalismo!
As dezenas de milhões de
pessoas que saíram às ruas, ou que ao
menos deram seu entusiasmado apoio
aos que marcharam, representam a atual
base social de um processo incrível,
muitíssimo pela esquerda e que pode
anteceder uma explosão revolucionária
ainda maior! Evidentemente que estas
milhões de pessoas, à medida que é
agora que saem às ruas, após anos de
refluxo na década de 90, e muitas lutas
há mais de uma década, mas ainda
restritas a setores organizados ou ações
localizadas, não entraram prontas na
luta. Elas vão para as ações e delas

extraem suas lições, fazem sua
experiência e avançam em sua
consciência.
Num país acostumado a ser
pilhado e saqueado, nada mais normal
que manifestantes cantem o hino
nacional para mostrar que são parte de
uma mesma coisa, seu país, contra a
corja que o rouba dia e noite! Da mesma
forma, numa multidão que nunca cantou
palavras de ordem, é previsível que
cânticos ingênuos imitados das torcidas
de futebol sejam as músicas mais
contagiantes e repetidas! Isto não tem
nada a ver com uma opção

conscientemente nacionalista ou algo do
tipo. Ao contrário: as pessoas estavam
dispostas a pendurar seus governantes
na forca e incendiar as instituições e
palácios nacionais, estaduais e
municipais em muitos casos. É mais um
exempo do sentimento proto classista de
"povo X elite" que existe. Mais um caso
em que é preciso olhar além da
aparência e ver a essência dos
fenômenos.
Da mesma forma, o chamado
"vandalismo". Até dois meses atrás,
fechar uma rua era considerado
vandalismo... E motoristas irados

xingavam os manifestantes e diziam que
eram vagabundos aqueles que estavam
nas ruas protestando! Hoje, o patamar é
outro. Virou banal trancar ruas, da
mesma forma que bombas explodem às
dezenas e já há uma imensa coluna de
manifestantes que não sai correndo, e
sim permanece nas ruas, gritando,
empunhando seus vinagres de
autodefesa! Alguns entre estes, cada vez
mais numerosos, se cansam de apanhar
quietos e devolvem as bombas de gás,
ou jogam pedras. Como qualquer
manifestante mais combativo faz no
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mundo inteiro, da Palestina à Alemanha,
passando pela Grécia, Espanha,
Argentina, Chile e tantos outros. Este é o
novo patamar de luta, e isso não tem
nada a ver com vandalismo e sim com a
legítima autodefesa operária e popular.
O vandalismo, mesmo, é
completamente marginal, uma parte
possivelmente estimulada pelos próprios
governos, outra parte como
oportunidade para gangues de lúmpens
completamente patéticas e
enfraquecidas, e ainda um terceiro setor
que representa o extravazamento do
ódio de classes nutridos por quem mora
na periferia, nas favelas e vilas, onde ser
pobre e negro já é razão para ser
achacado e agredido pela polícia
semifascista que existe no Brasil todo.
Então que vandalismo é esse?
O das pedras corretamente revidadas? O

da juventude que depreda bancos e
shoppings sem que isso leve a lugar
algum, mas com a legítima raiva diante
de tudo que representa o capitalismo?
Ou o dos pequenos assaltantes e
provocadores, em número desprezível,
que quebram lixeiras, alguns carros
particulares e objetos, que não deveriam
e que jogam contra o movimento, é
verdade, mas que são uma gota no
oceano e até mesmo não significam nada
de prejuízo perto de uma só hora de um
dia de lucro da burguesia?
Gritar contra o vandalismo, com
tudo que está acontecendo, é tão
reacionário como inflar e gritar contra
supostos fascistas de massa nos atos.
Se há fascistas em algumas grandes
cidades, eles simplesmente não existem
na maioria dos protestos, e, mesmo onde

estão, são uma minoria incapaz de dirigir
o que quer que seja, tanto porque a pauta
das lutas é de esquerda, como por que a
correlação de forças é, e cada vez mais,
fica de esquerda, contra o
conservadorismo religioso, a
militarização social e a propriedade
capitalista! O que existe é gente de
esquerda... que odeia a esquerda que ela
conhece! E tem total razão nisso! Deve
mesmo odiar esta esquerda, tanto
quanto a direita, pois no fundo elas são
todas iguais, eleitoreiras e prócapitalistas.
Os revolucionários combatem o
pacifismo burguês e pequeno burguês,
que condena a violência dos que
resistem e lutam, da mesma forma que
entende que o principal inimigo das
manifestações é o governismo. Aquele

sentimento e ideologia reacionários, que
atribuem eternamente a um risco da
"direita" imaginária ou a um inimigo
fictício ainda mais terrível, sua política de
capitulação diante do governo real de
plantão, ainda mais quando ele é de
Frente Popular.
A covardia diante da luta e a
acomodação política e sindical, que faz
com que velhos esquerdistas (alguns
inclusive novos) olhem assustados as
mobilizações e se afastem dos
"arruaceiros" que se organizam para
impedir a violência policial, é a outra face
da conciliação de classes implacável,
que faz de partidos eleitorais como o
PSOL e o PSTU "cegos em um tiroteio",
perdidos no meio de uma multidão que
não quer votar e sim lutar, o que eles
esqueceram como se faz.
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Dilma em crise profunda.
Factoides e pactos impraticáveis!
Acuada pelas manifestações e
por bandeiras cada vez mais diretamente
críticas a seu governo, Dilma hoje seria
candidata... a ser derrubada pelas
massas! Isso se houvesse uma direção
combativa a todas estas lutas.
Evidentemente que isso não deve
ocorrer, ao menos nestas circunstâncias,
pois a oposição de direita é tão ou mais
odiada que Dilma, e a esquerda que
existe no Brasil é completamete
adaptada à vida pacata sob o capitalismo
e a suas concessões aos esquerdistas
dispostos a usufruir destas concessões
materiais existentes e à disposição para
quem "se comportar". Tais como um
polpudo fundo partidário de 1 milhão de
reais ao ano, impostos sindicais de
dezenas de milhões de reais anuais,
cargos sindicais quase vitalícios, em que

muitos estão encostados há décadas,
viagens de avião para cima e para baixo,
diárias luxuosas e assim por diante.
Mas, apesar da colaboração da
direita e da esquerda institucionais,
Dilma não tem mais o apoio popular.
Aliás, nem ela nem ninguém. Sua
popularidade despencou de quase 80%
para 30%! O processo de "sarneização"
de seu governo (Sarney desfrutava de
aprovação recorde até que, na reta final
de seu governo, passou a conviver com
uma população que repudiava o governo
e estava disposta a derrotá-lo e o
substituir por qualquer um) parece
inevitável. Também podemos utilizar o
termo "cristinização", por assemelhar-se
ao ocorrido na vizinha Argentina, onde a
presidente Cristina Kirchner foi eleita
com enorme aprovação e agora amarga

uma férrea oposição popular e índices
lamentáveis de aprovação, parecidos
aos de Dilma.
Diante disso, as alternativas de
um governo cuja arrecadação diminui
sem cessar, a inflação dispara e a
economia está estagnada, fazendo a
dívida crescer sem parar, são pífias.
Dilma simplesmente não tem opções que
não significassem uma ruptura com a
burguesia, classe da qual o PT deixou de
ser mero defensor, e há muito tempo já é
parte, tornando a tarefa impossível!
Por isso, propostas esdrúxulas
como a de uma Assembleia Constituinte
não duraram nem um dia, ou a do
Plebiscito, que acabou em nada após 2
semanas. Agora, em nova pirotecnia,
Dilma anuncia a vinda de médicos
estrangeiros e um suposto Pacto com 5

pontos, que não dizem nada com nada e
são impraticáveis, se se referem a
investir o que quer que seja a mais em
benefício da população, quando o
governo está em uma profunda crise
financeira!
É hora de Derrotar Dilma e
colocar todas as lutas a serviço de
inviabilizar ainda mais seu governo , de
onde saem as medidas mais nefastas
aos trabalhadores e ao país, como a
maior campanha de privatização da
História (energia, usinas, aeroportos,
portos, ferrovias, rodovias, petróleo, gás,
minérios, etc.) e o assalto às contas dos
trabalhadores pela não correção da
tabela do IR, do FGTS, da inflação
galopante, etc. Todas as lutas devem se
somar no intuito de derrotar a fundo este
governo, seus ataques e todas suas
iniciativas!
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Fora todos! PT, PSDB, PMDB, PCdoB, DEM, PSB...
Esta luta contra Dilma deve
deixar claro que não há soluções para
seu lugar por dentro do regime. Ganhe
quem ganhar as próximas eleições, nada
vai mudar. O voto, sob este sistema,
apenas permite que se escolha quem vai
nos explorar, pois eles são todos iguais!
As alianças onde o inimigo em um estado
é o aliado em outro provam que a

fisiologia e o oportunismo são a regra, e
todos os partidos nada mais são que
abutres, disputando a carniça e cargos a
qualquer custo.
Todos os partidos já governaram
ou estiveram em candidaturas com os
que estão no governo! Ninguém é
realmente independente ou pode

representar uma alternativa de ruptura
completa com o que está aí: do PSTU ao
DEM, a única coisa em que se aposta é
em ganhar dividendos eleitorais com as
lutas em 2014, ao passo em que o PT
tenta diminuir seu sangramento!
O MRS chama a que se continue
a sangrar o governo de direita de Dilma,
bem como se combata a velha direita

eleitoral, e se denuncie também as
pseudo alternativas de esquerda, que
nada mais são que PTzinhos querendo
mais gabinetes parlamentares nos quais
mamar. A luta dos trabalhadores e do
povo em geral deve ser para colocar
todos para FORA e lutar por um governo
realmente dos de baixo, dos explorados,
dos 99%, dos trabalhadores!

Greve Geral para derrotar Dilma e a burguesia!
Se as lutas existentes até agora
já produziram vitórias importantes, como
a redução das passagens em mais de
100 cidades, além do congelamento de
preços de pedágios e em passagens
intermunicipais e estaduais, o Passe
Livre também avança. No RS, passa a
existir Passe Livre para estudantes que
estudam em cidades vizinhas de onde
moram; em Goiânia, o Passe Livre foi
aprovado para todos os estudantes! Há
espaço para generalizar esta conquista,
assim como avançar no restante da
pauta dos trabalhadores!
Mas a grande pressão que os
trabalhadores podem executar sobre os

governos e a patronal é com a
interrupção da produção. É paralisando
fábricas, transportes, bancos, lojas,
correspondências, escolas,
universidades e empresas em geral, em
especial com a classe trabalhadora
organizada entrando decisivamente em
cena, que se pode conquistar o
atendimento das necessidades
populares. Por isso, é fundamental uma
Greve Geral de fato no país.
O dia 11 de julho foi um passo
importante ao ter sido marcado como
uma data unitária de greves, lutas e
paralisações. Sua marcação foi uma
derrota das centrais governistas, que o

tiveram que chamar contra sua vontade,
apenas para dar alguma satisfação a
suas bases. No entanto, o rebaixameto
da pauta deste dia, bem como a recusa
de qualquer uma das centrais de chamálo como realmente sendo uma Greve
Geral, limitou muito sua abrangência e
capacidade de influência. CUT, CTB e
Força Sindical são centrais controladqas
pelos patrões, então nada de diferente se
poderia esperar.
Mas é particularmente
lamentável que nem mesmo a Conlutas
deu este caráter. Muitos de seus
sindicatos não fizeram muita coisa para o
dia 11/07, muito diferente dos sindicatos

e bases em que estão os militantes do
MRS, únicos locais em que de fato o dia
11 foi convocado como um dia geral de
greves, com agitação massiva na base
das categorias, terminais rodoviários e
até mesmo por meio de anúncios na
televisão, como fez o sindicato dos
bancários do RN. Esta deveria ter sido a
postura e todas as entidades da
Conlutas, mas se resumiu às entidades
do Bloco Classista, Anticapitalista e de
Base, que compomos.
De toda forma, a existência de
um dia que tenha parcialmente cumprido
o papel de Greve Geral, envolvendo
portuários, comerciários, bancários,

