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É urgente derrubar Assad!

Massas sírias são atacadas por gás sarin e milhares
morrem por bombardeios, armas químicas e execuções!
página 4 e 5.
Eles são todos iguais,
eles são todos ladrões!
PSDB assalta R$ 425
milhões dos trens de SP!
Como o PT, os tucanos
são inimigos dos
trabalhadores.
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“Mais médicos” e
menos saúde!
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PSTU e PSOL:
pacifismo e
eleitoralismo
diante do levante
de junho e julho!
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deliberadamente a luta contra o vanguardismo como um combate a qualquer
forma de enfrentamento físico.
O MRS discorda dos manifestantes que queimam lixeiras, quebram
placas de trânsito e se dedicam a atos meramente provocativos ou
demonstrações de raiva sem direção política, típicas da pequena burguesia. Mas
estas ações estão longe, muito longe, de representar o que há de mais nocivo nas
manifestações. Ao contrário, a violência sistemática da polícia, que matou
manifestantes com suas bombas, cegou outros, baleou, espancou, etc., não
apenas merecia mas obrigatoriamente deveria ser enfrentada. Assistir à violência
policial e fugir, ou sumir dos atos quando a polícia chegava é fazer pior do que as
centrais oportunistas da Argentina, que se calaram diante do “Estado de Sítio”
decretado por De la Rua antes de ser derrubado em 2001.
Os vergonhosos dirigentes argentinos, acovardados embaixo de suas camas,
foram atropelados pela massa, que, mesmo sob tiros, saiu às ruas. Isso não teve
nada de vanguardismo: foi a ação de massa de milhares de pessoas, que
mostrarem-se heróicas e inclusive muito mais à esquerda que militantes
acomodados e burocratizados que só falam de luta em panfletos e seminários
com segurança, ar condicionado e cafezinho.
O PSTU, com medo da polícia e dos Black Blocs, fugindo do
enfrentamento nos atos é como os palestinos burocratizados que pedem calma à
juventude da Intifada, alegando o risco de provocar Israel. A verdade é que o
PSTU não sabe nem se dispõe mais a enfrentar polícia nem devolver bombas de
gás, pois está seguindo os passos do PSOL e já organizando quem serão seus
candidatos à eleição em 2014.
O pior deste triste fim do PSTU é que esta postura renega não apenas o
marxismo, o bolchevismo e a história de combates do movimento operário, como
renega a si mesmo e a sua trajetória exemplar, ao menos até 2006. Em quase 30
anos de existência no Brasil, o morenismo da Liga Operária, Convergência
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Socialista e do início do PSTU protagonizou lutas heróicas e ações dignas da
bandeira revolucionária que até então empunhava. Sem nenhum traço de
vanguardismo, em comum com os setores que levavam adiante as lutas - de
resistência, naquele momento, mas nunca ações isoladas -, o PSTU foi linha de
frente do choque contra a polícia que protegia o leilão da venda da Vale do Rio
Doce. Os militantes do partido deram a cara a bater, e reagiram, diante da polícia
de Florianópolis durante as batalhas do Passe Livre de 10 anos atrás. O PSTU
propôs e dirigiu a ocupação da Empresa de Transporte (EPTC) de Porto Alegre,
e da tentativa de repetir esta ação na prefeitura, ainda nos tempos de governos
municipais do PT.
O mandato de FHC assistiu batalhas campais, com militantes enfrentando-o na
inauguração do metrô de POA, durante a greve das universidades de 2001 e
tantas outras, que incluíam ocupações de reitorias e de ministérios em Brasília.
Em 2000, diante da falaciosa e criminosa comemoração dos “500 anos de
Brasil”, que espancou índios, impediu manifestações e privatizou a “festa” para a
Rede Globo e seus odiados relógios dos 500 anos, o PSTU se perfilou atirando
pedras, golpeando a polícia e destroçando onde pôde aqueles verdadeiros
monumentos do vandalismo à História que eram os relógios. Naqueles bons
tempos, o caráter revolucionário do PSTU se manifestava em uma política
contra os governos e também contra os regimes; mas tampouco se importava
em parecer “feio” se enfrentar, não fugia de bombas nem da polícia, e rechaçava,
com argumentos e prática, o pacifismo que atribuía tais ações a vândalos.
O PSTU mudou muito desde então. Seguiu com seu nome e sua
bandeira, como a ex-URSS fez depois da subida do stalinismo. Mas este PSTU
não é mais o mesmo partido daqueles anos. É seu oposto! Um partido pacifista,
reformista, adaptado à democracia burguesa e que tem medo da polícia. A prova
prática de um suspiro revolucionário na primavera brasileira já foi o suficiente
para desmascará-lo.

Os Black Blocs não tem programa e expressam os métodos
pequeno burgueses, mas são o eleitoralismo e a acomodação
social, expressa no pacifismo, os maiores obstáculos dentro
do campo dos que lutam
A autodefesa é um princípio dos revolucionários. Nem sempre será
possível devolver as balas da burguesia, e a resposta operária normalmente será
inferior às ações da classe dominante. Nossa reação não se baseia na mágoa, no
desejo de vingança ou em conceitos morais de ter que reagir porque é o “certo”, o
“corajoso” ou o “justo”. Reagir é um dever, às vezes de modo bastante modesto,
outras mais ousada, porque é com a autodefesa e com a preparação da classe
trabalhadora aos enfrentamentos da burguesia que se avança em direção à
insurreição vitoriosa, tanto como quando se educa a massa sobre a natureza da
Justiça e do parlamento, ou quando desenvolvemos as greves também para
questionar a propriedade privada sobre os meios de produção.
A autodefesa e suas formas de existência (um cordão de manifestantes
num ato, bandeiras com mastros de madeira maciça ou de ferro para eventual
necessidade de defesa, atirar pedras ou fazer barricadas para deter o avanço da
barbárie da polícia) são parte essencial de qualquer luta e não compreendê-lo ou
não levá-lo à prática é literalmente desarmar os lutadores e colaborar com a
destruição física das mobilizações. Ao contrário do que Gandhi e seu
colaboracionismo pacifista pró-imperialista pregaram e adotaram, não há
mudança sem ruptura com o velho, que reage violentamente. Para não ser
massacrado como formigas, como as massas sírias são em algumas cidades, ou
para não ser uma semicolônia como se tornou a Índia, é preciso lutar com
marchas, com organismos populares, mas também com armas!
A Líbia não foi uma Síria porque a população tomou delegacias, quartéis e
arsenais do governo de Kadhafi. É a estratégia de dividir o exército, fazer desertar
seus elementos proletários e constituir um exército vermelho, popular,
revolucionário, que deve estar na ação de qualquer partido revolucionário,
simultaneamente à luta pela tomada do poder político.
A polêmica contra os grupos anarquistas e vanguardistas, como os blanquistas,
para quem a revolução viria da tomada de palácios por grupos de assalto, a la
putch, já foi feita pelo marxismo há 150 anos. Isso não impediu que Marx tenha
concluído que a Comuna de Paris de 1871 foi derrotada primordialmente pela
“falta de violência revolucionária”, expressa no fato de que sequer o ouro da
realeza foi expropriado e que o séqüito do rei e ele mesmo puderam evadir para
Versalhes e lá de reorganizar para esmagar a Comuna. No Programa de
Transição de Trotsky, a autodefesa, sua evolução para milícias populares e
organismos de duplo poder também armado são chaves.
Por isso, os Black Blocs não são os principais inimigos nas manifestações
brasileiras, nem em qualquer lugar do mundo hoje em dia. Aliás, não precisam
sequer ser inimigos, podendo ser ganhos para a luta socialista, de massas, com a
classe operária à frente e uma direção revolucionária.
Neste caminho, devemos polemizar contra os métodos muitas vezes
vanguardistas dos Black Blocs, e principalmente lutar por um programa
anticapitalista, de expropriação da burguesia e tomada do poder de modo
revolucionário, para a implantação da ditadura do proletariado rumo ao
socialismo, que só pode existir internacionalmente. Os Black Blocs não defendem
este programa, e, na prática, não defendem programa nenhum, se resumindo a
bandeiras genéricas e superficiais, contra o consumo ou marcas famosas; contra

governos e até mesmo o sistema, mas sem identificar na propriedade dos meios
de produção e no controle do poder político o que determina o conteúdo das
relações sociais num país. Ao não formular um programa alternativo real, estes
grupos alimentam o capitalismo e defendem involuntariamente um programa
burguês.
Mas os Black Blocs, ao menos neste momento, estão na mesma
trincheira de luta que os revolucionários, mesmo com todos seus erros. Ao
contrário dos pacifistas, dos eleitoreiros e dos oportunistas de plantão, que
simplesmente não acreditam na força das ruas e tentam desviá-la o tempo todo
para dentro do sistema. Estes, sim, não parecem, mas são os verdadeiros
inimigos do avanço do processo revolucionário, aqui ou em qualquer outro lugar.

Dilma, Cabral, Alckminn, Tarso... Eles são todos
autoritários e perseguem os manifestantes!
A enorme mobilização popular desde junho vem sendo violentamente
reprimida. Quando o número de manifestantes era menor, ou ainda não estava
claro se as lutas não seriam um fenômeno efêmero, as polícias, sob ordens
dos governadores e das forças de repressão nacional de Dilma, desceram o
pau em todo mundo, incluindo jornalistas alvejados por balas de borracha. As
bombas de gás lacrimogêneo, o spray de pimenta e o cacetete a torto e a
direito viraram uma epidemia nas ruas do Brasil.
Agora, após o pico das manifestações, e do apagar das luzes da
imprensa sobre os atos, a repressão assume uma faceta de prisões e
processamento dos lutadores, criminalizando as lutas sociais e tentando
acabar com direitos civis básicos, como o de poder marchar, protestar,
livremente se expressar, com ou sem máscara, e se defender das agressões
policiais. A prisão de ativistas pelo governo Cabral no RJ e as leis fascistas que
proíbem máscaras no RJ e PE são agressões às liberdades democráticas, e
provam que a democracia burguesa não passa de uma forma menos dura da
mesma ditadura de classe de que os trabalhadores sempre foram vítimas.
Defendemos a libertação imediata de todos os presos políticos das
manifestações, a
revogação das leis
autoritárias e, como
forma de enfrentar de
fato os responsáveis
pela repressão, uma
luta ainda mais forte e
radicalizada, sob a
forma da ação direta,
contra todos os
governos e instituições
do regime.
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Greve geral de 30/08 é outra vez sabotada pelas centrais sindicais!
O estado do Rio Grande do Norte iniciou o mês de agosto com
greves generalizadas, incluindo os trabalhadores da saúde, da educação e
mesmo da segurança pública, além de servidores estaduais de diversos
órgãos, e que contou com paralisações de rodoviários. O cenário do RN é o
retrato de uma situação caótica, em que os serviços públicos não têm
recurso nenhum, e os trabalhadores têm salários arrochados, sem reajuste
e com uma sobrecarga enorme de trabalho. A greve, mais que um direito, se
torna um dever! E uma Greve Geral de verdade, ampla e radicalizada, há
muito tempo é a resposta que precisa ser dada contra Dilma, os
governadores e os prefeitos, que governam a serviço da burguesia e contra
os trabalhadores.
A resposta corajosa e combativa dada pelos lutadores potiguares é a
mesma que outros trabalhadores têm dado no PA, RJ, MG, RS, SP e outros
estados, e que poderia ter sido generalizada no dia 30/08, como poderia ter
ocorrido no chamado dia de paralisações em 11/07. No entanto, ao mesmo
tempo em que foi chamado por todas as centrais sindicais, o dia 30/08 não
foi convocado como uma Greve Geral por nenhuma elas! As centrais
governistas sabotaram a luta como puderam, e este dia só foi chamado por
elas para que melhor pudessem controlar e limitar a luta dos trabalhadores.
Mesmo a Conlutas, que estimulou a paralisação, se submeteu à pauta
rebaixada unificada imposta pela CUT, e, inexplicavelmente, não chamou o
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dia 30 como uma Greve Geral. No dia 11/07, a maioria desta central não
paralisou sequer o metrô de SP, no que ajudou a que o dia fosse um fracasso
na maior cidade do país.
Lamentavelmente, o balanço do dia 30/08 foi uma repetição do dia
11/07, outra vez tendo sido desperdiçada a oportunidade de paralisar o país.
Muitas categorias fizeram greves massivas, e cidades como POA
novamente foram paralisadas, mas, no geral, o dia passou em branco ou
teve apenas pequenas demonstrações de luta, sem interromper a produção
nem intimidar o governo.
O MRS e cada um de seus militantes e simpatizantes convocaram e
organizaram com força a Greve Geral em 30/08, organizando a interrupção
da produção, dos transportes e dos serviços, estando à frente de piquetes,
bloqueios de avenidas e marchas de trabalhadores! A lição que deve ser
tirada destes últimos meses de manifestações grandiosas, combinadas
com a apatia ou sabotagem das lutas por parte das centrais e maioria dos
sindicatos, é que a classe trabalhadora precisa de uma nova direção
política, para derrotar os governos, a patronal e seus ataques. Esta nova
direção se constrói no dia a dia dos sindicatos, entidades estudantis,
movimentos de luta contra a opressão, e, fundamentalmente, nas ruas,
junto da ação direta feita pelos explorados. O caminho é longo, mas, além de
contarmos com a força das ruas que mostrou do que é capaz, a traição das
greves gerais mostra de forma ainda mais nítida quais são os entraves que
devem ser removidos para que possamos avançar.

!

GM de São José dos campos pratica novas demissões. Sindicato da
CSP-Conlutas outra vez permite.
Ao mesmo tempo em que milhões de brasileiros saíam às ruas
colocando o governo e grandes empresários contra a parede, em São José
dos Campos - SP, a General Motors (GM) deu licença remunerada de três
semanas para os 750 operários da linha que produz o sedã Classic, que já
estavam em férias coletivas desde 22 de julho! Alegando a necessidade de
realizar um ajuste de produção à demanda do mercado, nome pomposo
para dizer que os carros produzidos estão encalhando devido ao
crescimento pífio da economia e ao endividamento que impede que as
vendas cresçam, a GM anunciou que os operários estariam até o dia 23 de
agosto fora da fábrica e, até este mesmo dia, a GM faria um novo programa
de demissões voluntárias, o famigerado PDV! Isso tudo na contramão de
toda a situação nacional, em que os trabalhadores avançavam em suas
demandas...
O sindicato de metalúrgicos, dirigido pelo PSTU e um dos principais
da Conlutas, já tinha entregado direitos no início do ano, aceitou reduzir
quase à metade o piso salarial, concordou com um PDV anterior e, mesmo
assim, assistiu a centenas de demissões. Tudo isso sem fazer nenhuma
greve!
Agora, depois de mais uma capitulação do sindicato, a GM sentiu-se
confortável para dar o golpe final: fechou a fábrica que produzia o Classic!
Num complexo que conta com ainda outras 7 fábricas, este setor inteiro foi
encerrado, mostrando que a linha de “não comprar briga” com a
multinacional, além de toda a capitulação que representou, só colheu mais
demissões, que podem chegar ao total de 600 operários desta planta!
É evidente que a responsabilidade das demissões é, antes de tudo,
da patronal e do governo Dilma, que isenta impostos das multinacionais,
que seguem demitindo. Mas a condução burocrática e oportunista do
sindicato, que expressa a posição da maioria da Conlutas, é também nociva
à luta, e não resta aos trabalhadores outra alternativa que não assumir o

controle da luta e impor uma greve desde a base para reagir a este
processo!

Trem bala fracassa e é adiado pela 3ª vez.
Anunciado como grande obra do governo Dilma, o trem de alta velocidade,
chamado de trem bala, deveria estar pronto inicialmente para a Copa de
2014, depois para as Olimpíadas de 2016 no RJ. Na última previsão, a
estimativa já era para estar tudo pronto apenas em 2020. Mas já foram 3 os
cancelamentos dos leilões da obra, o último anunciado em 12/08, adiando
mais um ano a definição do consórcio que fará a obra, que prevê 11
estações, sendo 7 em SP e 4 RJ, ligando os dois maiores aglomerados
urbanos do país em 1h e 40 min, viajando a 350 Km/h. A explicação de mais
um fiasco no leilão é que o governo quer angariar mais concorrentes, como a
CAF espanhola (uma das envolvidas na corrupção dos trens em SP) que
pediu mais tempo para poder tentar tirar uma lasquinha também do trem
bala. A verdade, no entanto, é que, além de esperar pelos consórcios
corruptos que não participariam do leilão, não há nenhum grupo disposto a
investir R$ 35 bilhões num projeto faraônico que não se sabe se teria
demanda para pagar uma passagem que era para ser pouco mais de R$
100, mas deve ficar em torno dos R$ 300, quando um avião no mesmo
trecho custa menos que isso, e um ônibus normal custa menos de R$ 100.
Dilma não consegue destravar a infraestrutura nem de ônibus simples; e os
governos do PT levarão 20 anos para duplicar rodovias em trechos nem tão
grandes, como a BR 101. Por isso, estes anúncios não passam disso:
promessas! Os aviões da FAB há 10 anos têm sua compra adiada, o trem
bala não sairá do papel e todo o resto cai aos pedaços neste governo. Nem
dá para saber o que é pior: um governo incapaz de fazer obra alguma, ou um
governo que, quando raramente faz alguma obra, é para superfaturar e
roubar bilhões, como no caso dos estádios para a Copa...

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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Eles são todos iguais, eles são todos ladrões! PSDB assalta R$ 425 milhões dos trens de SP!
Como o PT, os tucanos são inimigos dos trabalhadores.
Os anos de FHC à frente da presidência foram marcados por
incontáveis escândalos de corrupção. Em 8 anos, FHC inaugurou um novo
patamar de roubalheira, deixando as vendas de licença para canais de rádio
e TV de Sarney ou os desvios para a casa da dinda de Collor parecendo
roubo de galinha. Fernando Henrique unificou a burguesia nacional em torno
de um plano econômico, o Plano Real de 1994, e de um projeto político que
continha todas as principais oligarquias regionais além de todas as
associações patronais de empresários, industriais, empreiteiras, banqueiros
e latifundiários do país.
Para governar, FHC e o PSDB dividiram o orçamento com todo tipo
de corrupto e o Congresso virou um balcão de negócios, com os lobistas de
empresas, muitas multinacionais, mandando e desmandando nas votações
a serem feitas. O "toma-lá-dá-cá" se multiplicou e as emendas parlamentares
passaram a ser o pagamento para congressistas nulos, que só diziam amém
e se locupletavam da corrupção generalizada, deixando a presidência da
República legislar por eles por meio de Medidas Provisórias (MPs), e
chegando ao cúmulo de se ter comprado votos para aprovar a possibilidade
de reeleição a FHC.
Os tucanos inauguraram uma corrupção profissional, em larga
escala, que já existia em todos os demais governos, e obviamente era parte
indissolúvel dos governos militares, Sarney, Collor e Itamar, mas que deu um
salto enorme em sua gestão, onde, por exemplo, se desmantelaram as
estatais, que foram vendidas a preço de banana
para grupos econômicos aliados do governo.
Escândalos como os da conta nas Ilhas Caymann
no nome dos principais dirigentes do PSDB; da
pasta rosa, com fraudes contábeis; do Proer, que
socorreu os bancos, injetando bilhões no bolso dos
banqueiros que demitiam a rodo; da entrega da
Vale etc., mostram que o PSDB sempre foi um
exemplo de roubalheira e assalto aos cofres
públicos.
Isso não mudou quando o PT chegou ao
poder em 1o de janeiro de 2003. A disciplina
interna do PT, a "qualidade" de seus quadros
quanto a depenar o patrimômio público e sua
experiência em cada prefeitura pequena, média ou
grande, em que há anos o PT já era associado a
máfias do transporte, do lixo e outras, o que lhes
levou a ter que assassinar seus próprios filiados

em Campinas e Santo André (Celso Daniel); além de aproveitar a máquina
montada pelo PSDB em nível nacional, fizeram o PT ir ainda muito mais
longe que seus antecessores. O ladrão de galinhas que Collor foi para FHC,
FHC foi para Lula. Lula e Dilma já privatizaram muito mais que FHC. Somente
o enriquecimento pessoal de Lula, de seu filho Lulinha, de sua amante
Rosemary e de seus principais assessores como Gilberto Carvalho é maior
que a maioria dos ditadores cleptocráticos da África rouba em 40 anos de
ditadura! Além disso, todas as práticas descritas acima como parte do
governo FHC (lobby comandando o congresso, MPs, compra de votos, tomalá-dá-cá de emendas, privatização de compadres) viraram uma linha de
produção. Se Collor era o ladrão artesanal, FHC representou a manufatura
moderna do roubo e Lula os enormes parques industriais da pilhagem ao
orçamento nacional. O mensalão industrializou a corrupção!
Até mesmo personagens como Daniel Dantas, banqueiro queridinho
de FHC e seu operador de negociatas, sempre presente nas privatizações
chaves, ou Benjamin Steinbruch, magnata beneficiado com a entrega da
Vale; hoje podem ser considerados uns pés rapados perto de Eike Batista ou
Fernando Cavendish, dono da construtora Delta, que "coincidentemente"
abocanhava todos os contratos do PAC. O resultado disso é que os
candidatos petistas, desde Lula em 2002, recebem muito mais doações
eleitorais de empresários que os do PSDB, e a burguesia nunca esteve tão
satisfeita com um governo como esteve nos últimos 10 anos, o que pode ser
que comece a mudar apenas agora, e
parcialmente, com a crise econômica batendo
na porta e as manifestações populares
assombrando os donos do país.
Por tudo isso, não é surpresa que o PSDB seja
envolvido mais uma vez num escândalo
gigantesco, como o revelado agora, em que, por
ao menos 12 anos, R$ 425 milhões foram alvo
da corrupção. PT e PSDB são absolutamente
iguais, e chegam a competir entre quem é mais
ladrão! Como dizem os cartazes em estádios de
futebol: "nós já sabíamos!". O PT posava de
ético quando era o PSDB quem mais roubava, e
o PSDB faz o mesmo agora, que quem está
limpando o dinheiro é o PT. Mas ambos nunca
deixaram de roubar em suas prefeituras,
estados e por onde passem. O povo não tem
como escolher entre um ou outro. Por isso, é
Fora Todos!

Covas, Serra e Alckmin: tucanos usaram o metrô e os trens
de SP para assaltar os cofres públicos por mais de 12 anos!
Segundo o Ministério Público de São Paulo, baseando-se em investigações do
Conselho Administrativo de Direito Econômico (CADE), órgão responsável por
avaliar fusões entre empresas, concorrências e possíveis práticas criminosas
como cartéis, empresas multinacionais da área de ferrovias se associaram
entre si e com prefeitos de SP e desviaram R$ 425 milhões do orçamento de SP,
por meio de contratos superfaturados. Os prefeitos envolvidos são todos do
PSDB, incluindo Mário Covas (o inimigo número 1 dos professores de SP, em
quem a PM se especializou em bater sob seu governo), José Serra e o hoje
também governador de SP Geraldo Alckmin.
Deste roubo de quase meio bilhão de reais, ainda não se sabe quanto
entrou para as próprias empresas e quanto caiu na cueca dos tucanos, que
governaram a cidade de SP por quase 20 anos. Mas, somente na construção de
uma das tantas linhas construídas nestes anos de seus governos, a Linha 5
Lilás do metrô, teriam embolsado R$ 46 milhões. O que se constatou foi que as
multinacionais Siemens (Alemanha), Alstom (Alemanha), CAF (Espanha),
Mitsui (Japão), Bombardier (Canadá) e TTrans se associaram, segundo a
investigação, sob a liderança da Alstom e com os contatos sendo originados na
Mitsui. E que este cartel, um consórcio entre "concorrentes" montado para

superfaturar e manipular os ganhadores das licitações, pagava uma taxa de
7,5% de propina aos dirigentes do PSDB.
A denúncia foi confirmada pela própria Siemens, empresa que na época
de Hitler colaborava abertamente com o nazismo e se utilizou de mão de obra
escrava dos campos de concentração. A Siemens, com esta tradição toda de
legalidade, está "cooperando" com a Justiça, em troca da delação premiada,
que a livre de punições por entregar as provas que possam levar à punição de
suas concorrentes. Genial!
Na Linha 2 Verde do metrô, desviaram-se ao menos R$ 67,5 milhões,
com um sobrepreço de 30% em relação ao que se cobrava no mercado pelo
mesmo serviço. O pior de tudo é que boa parte das provas materiais pode ter
sido deliberadamente destruída. Segundo reportagem da revista IstoÉ, cuja
credibilidade é bem baixa, é verdade, pois é a Veja dos petistas, um incêndio
queimou 15.339 caixas de documentos e 3.001 tubos de desenhos técnicos que
registravam as obras ferroviárias dos contratos entre 1977 e 2011. Tudo isso
tendo sido incinerado por um grupo mascarado que invadiu o galpão em que
estavam os documentos, rendeu os guardas e ateou fogo, sem levar nada.
Detalhe: todo o arquivo do metrô tinha sido levado a este depósito em Itu (SP)
menos de uma semana antes.

A corrupção é inerente ao capitalismo!
Para os trabalhadores não pode haver dúvida sobre o caráter de classe
da corrupção. Seja nos governos do PSDB, nos do PT ou de qualquer outro
partido que se disponha a governar sob o capitalismo, administrando a
propriedade privada do capitalismo, sempre houve e sempre haverá corrupção.
Se os empresários e banqueiros passam suas vidas inteiras sonegando
impostos, maquiando a contabilidade e explorando seus empregados para
aumentarem seus lucros, o que se poderia esperar destes mesmos
empresários, banqueiros e latifundiários, eleitos deputados, senadores e
indicados como ministros? Eles mesmos, e seus funcionários, como o são

todos os demais congressistas, presidentes, governadores e prefeitos, eleitos
com seus recursos financeiros, estão 24h por dia a serviço da corrupção.
O fim da corrupção só pode vir à medida que sejam os trabalhadores a
controlar o orçamento público, o que só pode existir se tiverem o controle do
Estado, sob um governo seu, baseado em seus organismos, e com o fim do
capitalismo e da propriedade e interesses privados dos meios de produção. Foi
o PSDB, é o PT, e os candidatos a novos grandes corruptos estão aí, treinando
no Congresso, nas prefeituras e em muitos sindicatos também. Para os
trabalhadores, nenhum deles nos representa.
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“Mais médicos” e menos saúde!
Na onda de manifestações que demoliram a popularidade do governo
médicos, mas eles estão disponíveis para quem pode pagar, faltando
Dilma, a presidente anunciou o que chamou de “5 pactos” pelo país. Os tais
profissionais em todos os postos de saúde e hospitais públicos. Além de
pactos, após o fracasso da proposta de Assembleia Constituinte e de plebiscito,
médicos, não há enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e
consistiram num conjunto de promessas vazias, das quais praticamente nada
técnicos população. Nem existem aparelhos, remédios e nem sequer materiais
saiu do papel. Ao final, toda esta cortina de fumaça resultou numa única medida,
básicos, como soro e gazes. Não há nem leitos, com as pessoas morrendo em
o chamado programa “Mais Médicos”.
corredores de sem atendimento!
Criado pela Medida Provisória 621/13, o programa permite que médicos
Por isso, contratar mil médicos, com um salário menor do que a tabela
estrangeiros ou brasileiros formados no exterior atuem no Brasil, sem que
da categoria, em caráter provisório, sem mudar nada da estrutura da saúde é
precisem revalidar o diploma através da prova chamada de Revalida. O
uma farsa. A malandragem dos políticos corruptos, como não poderia deixar de
argumento de Dilma é levar profissionais às periferias de grandes cidades e do
ser, já está transformando o programa em mais uma oportunidade de, ao
interior do país, após 10 anos em que os governos petistas nada fizeram a
contrário de garantir mais investimentos, permitir o corte de verbas da saúde! É
respeito.
o que mostra o fato, já comprovado, de que muitas cidades estão demitindo
O programa pretende enviar 1096 médicos a 454 municípios com
seus médicos “validados” que ganham mais e recontratando médicos sem a
salário do governo federal de R$ 10 mil e alojamento custeado pelas prefeituras.
prova de validação nacional por muito menos e subsidiado pelo governo
Uma das polêmicas levantadas é o fato
federal. Dilma prometeu cancelar estes
de que os médicos cubanos, a maioria
casos de troca de médicos, mas este
dos inscritos, com cerca de 400 médicos
controle é impossível!
de um número inicial de 682, só
Com a crescente privatização da
receberem R$ 4 mil, com os outros R$ 6
saúde, cidades como Porto Alegre, por
mil sendo confiscados pelo governo dos
exemplo, possuem médicos que já não
irmãos Castro.
são funcionários estatutários
Longe das objeções xenofóbicas
concursados, e sim terceirizados através
(contra estrangeiros); corporativistas,
de “fundações” criadas para contratar
levantadas por médicos que pretendem
mão de obra precária e sem direitos,
diminuir a “concorrência” nacional; e até
entre eles a estabilidade no emprego.
mesmo racistas, pela clara insatisfação
Assim, na capital gaúcha, acaba de ser
de parte da burguesia e da pequena
“encerrado” o contrato com um instituto
burguesia brasileira em ser atendida por
chamado Imesf, o que levará à demissão
médicos com aparência de “empregadas
de 300 pessoas, dentre elas 18 médicos!
domésticas”, como se publicou nas
Em seu lugar, chegam 21 médicos, mais
redes sociais; os trabalhadores devem
baratos e sem direitos, nem trabalhistas
ser contra o “Mais Médicos” pois ele é um
e sequer como pessoas livres, como é o
grande engodo e não mudará em nada o
caso dos cubanos, cujo passaporte fica
caos da saúde pública.
confiscado pelo governo capitalista
O Brasil tem mais de 700
ditatorial de Cuba, e sem possibilidade
municípios sem nenhum médico! Nos
de permanecer no Brasil por livre opção.
Superlotações em hospitais são uma realidade de norte a sul do páis!
demais cerca de 5 mil municípios, há

Pela livre entrada de qualquer estrangeiro.
Pela estatização total da saúde e da formação médica!
Os revolucionários denunciam a reserva de mercado a profissionais
nacionais, em nome de seus interesses corporativos e contra as necessidades
dos trabalhadores. Somos a favor de haver muito mais médicos no Brasil, sejam
eles formados aqui mesmo ou no exterior, sendo brasileiros ou estrangeiros. O
baixo salário para quem dedicou em média 10 anos de estudo para formar-se e
enfrenta condições terríveis de trabalho, muitas vezes com acúmulo de 4 ou 5
empregos, deve ser resolvido com o aumento salarial e investimento massivo
na saúde pública, de modo que se garantam as condições adequadas de
trabalho as médicos e de tratamento à população.
Não é proibindo médicos de fora de virem ao Brasil que melhorará a vida
dos profissionais nacionais. O inimigo dos médicos, estrangeiros ou não, assim
como dos enfermeiros, professores, bancários e metalúrgicos é o governo
Dilma, o Congresso e a corja que desvia os recursos públicos para a dívida
pública, repasses a banqueiros e empresários, e à corrupção.
Nós somos a favor não apenas da abertura das fronteiras aos médicos
como a todos os demais trabalhadores, da nação que for, pelo motivo que for.
Médicos cubanos e espanhois devem ser tão bem vindos como refugiados
haitianos (cujo país foi destroçado também por tropas brasileiras), agricultores
paraguaios, imigrantes pobres bolivianos e quem mais quiser escolher o país
que lhe convier. Chega a ser doentia a hipocrisia de setores da burguesia
nacional, formada em grande parte por imigrantes europeus, ao querer dizer
quem poderia ou não vir ao país, para onde muitos vieram há pouquíssimo
tempo e com incentivos estatais.
O capitalismo internacionalizou o capital e a exploração, que não tem
mais limites nacionais, mas aprisiona a classe trabalhadora em seus domínios.
Os trabalhadores não podem ter fronteiras, e a liberdade de viver e trabalhar
onde bem se entender deve ser uma luta de todos.
No entanto, é evidente que o Mais Médicos não faz nada disso. A
autorização para que os médicos do exterior trabalhem aqui sem ter que testar
seus conhecimentos e fazer o Revalida, para o governo, é como “matar dois
coelhos com uma cajadada”. Por um lado, “importa” qualquer um, mesmo que
não haja condição nenhuma para exercer a medicina. Por outro, e este é o
aspecto mais importante ao governo e mais grave, ao não submeter os médicos
ao Revalida, não lhes permite atuar livremente no Brasil. Um médico cubano,
por exemplo, que queira ter seu consultório, ou entenda que o programa não lhe
interessa e resolva se candidatar a trabalhar num hospital, ou ainda pretenda

prestar um concurso público, não poderá fazê-lo! Os médicos ficam reféns do
programa de Dilma, e proibidos de trabalhar em qualquer outro lugar. Um
deputado da base governista chegou a explicitar esta manobra, revelando que é
bom mesmo que não haja a revalidação do diploma, pois, caso ela existisse, os
médicos poderiam trabalhar livremente e concorrer com os médicos nacionais.
Também por isso, este programa é um ataque aos trabalhadores.
Contrata médicos transformados em profissionais de 2ª categoria, mesmo que
sejam especialistas, lhes proibindo a fixação no país, lhes negando direitos
trabalhistas e pagando salários rebaixados. Além disso, estes médicos irão
tapar o buraco de outros médicos que estão sendo demitidos, e não somar-se a
eles. Por fim, a verba total da saúde seguirá a mesma, com a recusa de Dilma
de aplicar 10% do PIB ou sequer do orçamento em saúde.
Para deixar claro, não concordamos que, para a prática da medicina, um
médico formado no exterior precise se submeter ao Revalida. Isso faria sentido
se os médicos formados no Brasil também fossem submetidos a uma prova
após receberem o diploma, o que não existe. Tampouco há qualidade
reconhecida em todas as faculdades de medicina. Ao contrário: cada vez mais
qualquer “uni-esquina” tem autorizado o curso de medicina e muitos formados
tem como única habilidade terem vindo de família rica que pagou a mensalidade
privada sempre em dia.
O que nós defendemos é a completa estatização da saúde, sob controle
dos trabalhadores. A vida e a saúde não são mercadorias e não podem ficar à
mercê dos interesses de planos de saúde, laboratórios multinacionais, máfias
de hospitais particulares e leis do mercado. Toda a estrutura hospitalar deve ser
pública, com a estatização sem indenização dos empresários de hospitais
privados; assim como toda a rede farmacêutica, da produção, distribuição e
venda de remédios e materiais deve ser estatizada. Também lutamos pela
estatização de todo o ensino médico e dos demais profissionais de saúde,
garantindo a qualidade de sua formação e uma formação voltada ao tratamento
das doenças e situações mais prevalentes e de interesse da classe
trabalhadora.
Exigimos o investimento de 10% do PIB em saúde pública, o fim da
saúde privada e o estabelecimento de condições adequadas de trabalho,
salário e carreira para todos os profissionais da saúde; junto da ampliação
imediata dos leitos hospitalares, compra de ambulâncias, equipamentos e
materiais de saúde, além da priorização de uma saúde preventiva e presente
nas empresas, locais de estudo e bairros onde vive a população.
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PSTU e PSOL: pacifismo e eleitoralismo diante do levante de junho e julho!
Todos que sempre se acostumaram à imagem de radical do PSTU, justa
ou injustamente, se surpreenderam pela postura de retaguarda deste partido
nos atos de junho e julho que transformaram o Brasil e levaram milhões de
pessoas às ruas. O PSOL, que há muito tempo se comporta como um pequeno
PT, nem se fala.
Ambos partidos levaram um susto com o início das manifestações,
depois de passarem todos os últimos anos inflando a bola do governo Dilma,
acreditando em pesquisas que lhe davam 80% de aprovação e, por conta disso,
capitulando a seu governo e se recusando a combatê-lo diretamente.
Eis que as massas vão às ruas, e se mostra toda a fúria contra os
partidos eleitoreiros que apenas pedem o voto da população – esquema que
está inserido no DNA do PSOL desde que nasceu, e que conquistou o PSTU nas
últimas eleições, vide as alianças espúrias com o PCdoB no PA, e do PSOL com

o DEM no AP. E o ódio das massas contra tudo e contra todos do sistema,
sistema este do qual PSTU e PSOL lutam para ser cada vez mais parte, os
arrastou e deixou sem reação.
A CSP-Conlutas, central dirigida pelo PSTU, por exemplo, levou mais de 2
semanas até entender o que ocorria e iniciar a participar dos atos com alguma
coluna. Mas isto foi só o começo. Ao entrar nos atos, estes partidos, e em
particular o PSTU, tomam duas posturas inaceitáveis: a) começam a “tentar
ensinar a política às massas”... indo à direita delas(!); e b) fazem de tudo para se
apresentar como manifestantes sérios, ordeiros e que estavam marchando
pacificamente, não estando entre os “vândalos”.
As duas posturas são contrarrevolucionárias, de renegados do
marxismo, e envergonham o passado de luta de muitos de seus militantes, e,
como organização, ao menos do PSTU como um todo!

O PSTU fugiu da polícia, correu das bombas, abandonou os
manifestantes combativos e fez da disputa contra os “vândalos” um eixo
de diferenciação ao gosto da polícia!
A política baseada em aspectos econômicos e eminentemente
corporativos levada aos atos pelo PSTU, que em nenhum momento levantou a
bandeira sequer de “derrotar Dilma”, quanto menos de Fora Todos, ou Fora
alguém... , se somou à recusa de chamar o dia 11 de julho como uma Greve
Geral, repetindo o mesmo em 30/08, entre tantas outras provas da política
oportunista e amedrontada do PSTU, de dar um passo além do que o
conservadorismo para o qual ganhou sua militância apontou nos últimos anos.
Cautela, temor e covardia se somaram ao burocratismo e à postura de não se
enfrentar com o sentimento atrasado de parte de suas bases, que precisariam
ser convencidas da greve geral ou do porquê de ser necessário derrotar Dilma,
e não apenas a bandeira sem sal de “lutar contra seu plano”. O ascenso chegou,
a correlação de forças virou, o governo ruiu e o regime tremeu, mas o PSTU se
manteve incapaz de agitar contra as eleições, contra o regime burguês, e até
mesmo de modo mais enfático contra Dilma.
Seu “programa” socialista é para o público interno e para os dia de festa,
como disse Trótsky a respeito dos social democratas. O programa de verdade,
para os panfletos e carros de som, mesmo diante do que pode ser uma explosão
social que venha a aproximar o Brasil de um ascenso revolucionário, seguem
sendo as pautas sindicais definidas junto com a CUT ou a luta contra os
“fascistas” dos atos, repetindo o velho mantra do perigo da direita, agitado por
décadas pelo stalinismo reformista e que tão bem justifica a capitulação diante
dos governistas em nome do combate a um “mal maior” hoje em dia.
Não foi por acaso que o PSTU e o PSOL foram corridos das
manifestações, enquanto as bandeiras anarquistas e de grupos revolucionários
como o MRS tremulavam sem serem importunadas. Repudiamos as agressões
sofridas pelos militantes destes partidos, as quais denunciamos desde o
princípio, mas elas puderam existir não pela presença massiva de fascistas,
mas pela diluição que estes partidos tiveram diante dos demais partidos
inimigos dos trabalhadores. Tanto é que a resposta vergonhosa às agressões,
além de se encolher e se retirar de atos, foi voltar a eles em bloco com o PT e
PCdoB, numa “santa aliança” dos “partidos contra os antipartidos”. Aí, o PSTU
escolheu seu lado, fazendo parte do bloco dos partidos burgueses, governistas,
mensaleiros e criminosos, chefes das polícias que bateram e mataram nas
manifestações, sendo 1 milhão de vezes mais violentas que a meia dúzia de
fascistas que sempre estiveram isolados.
O PSTU e o PSOL adotaram a conciliação de classes com medo do
descontrole da multidão! Correram para os braços do presidente do PT, o chefe
dos quadrilheiros que dirigem este partido, Rui Falcão, para tratarem de se
protegerem uns aos outros! Só faltaram chamar as PMs, a Força Nacional e as
Forças Armadas para organizar esta bizarra “autodefesa” antifascista, da qual
faziam parte os donos do poder e chefes da repressão no Brasil todo!
Além de um programa reformista, mínimo, social democrata e de
conciliação de classes, estando à direita da massa, e ainda querendo dar-lhe
lições, reclamando de sua falta de experiência, torcendo o nariz para suas
bandeiras políticas e sua organização; temos a parte “b)” da absurda postura do
PSTU: seu pacifismo escandaloso! É um fato, enxergado no Brasil inteiro, e

também relatado por inúmeros ativistas na internet, sejam independentes,
anarquistas, ex-militantes, simpatizantes do partido, etc.. O PSTU fugiu da
polícia sempre que ela apareceu nos atos. Mas não só isso: a “bombafobia”
também era um medo de que as manifestações atacassem os símbolos do
poder! Por isso, qualquer coisa que saísse do esquema das passeatas
miseráveis a que o movimento se acostumou nos anos de refluxo, resumidas a
desfiles com pouca repercussão política e junto à massa, era combatida com
medo e fúria!
No Rio, o PSTU não se recusou a ir à Assembleia Legislativa (Alerj) no
dia 17/06; abandonou no meio o ato do dia 27/06, descumprindo votação de
trajeto feita em assembleia com milhares de pessoas; boicotou o ato convocado
para a tarde do dia 30/06; sumiu do ato que rumava ao Palácio, quando o papa
estava no RJ; e saiu outra vez no meio do ato que se marcara contra o
desaparecimento do pedreiro Amarildo pela polícia, antes que os moradores da
favela da Rocinha se somassem. Na maioria dos casos, era o medo de ser
“confundido com os vândalos” que fazia correr das ruas os ordeiros e
praticantes dos bons costumes militantes do PSTU.
Em POA, o PSTU sumia ao menor som de bomba da polícia, deixando
os trotskistas do MRS, alguns anarquistas e muitos independentes de luta
sendo alvos de bombas de gás lacrimogêneo e tiros de borracha. O PSTU
propôs o encerramento dos atos antes do final muitas vezes, para impedir
qualquer radicalização. Foram contra ocupar a ATP, sindicato patronal dos
ônibus, mesmo sem nenhum policial por perto e muita gente disposta, tendo
militado junto do petista “Levante da juventude” para desmontar esta proposta.
Em Natal, tentaram encerrar diferentes atos, sendo particularmente contra
quando estes se dirigiam à Governadoria. Em SP, era os que mais longe fizeram
questão de ficar quando a massa cercou a prefeitura.
Na ocupação da Câmara de Vereadores POA, propuseram se retirar em um
domingo, seguindo as ordens dos vereadores da direita, ficando isolados e
sendo derrotados, quando nem mesmo a Justiça decretara a reintegração de
posse. Depois desta votação criminosa, felizmente perdida pelo PSTU, a
ocupação seguiu mais dias e aprofundou seu papel alternativo político a cidade.
Para não deixar dúvidas a política centralizada do PSTU de fugir da raia na hora
em que “o bicho pegava” nos atos, o dirigente da construção civil do CE, João
Batista, dirigente do PSTU, admitiu em reunião da Conlutas que ele ficava bem
longe da polícia e de suas bombas nos atos, pois esta não era a hora de haver
enfrentamento. Zé Maria e todos os demais dirigentes do partido presentes na
reunião, e que ouviram nossa polêmica foram incapazes de desmentir esta
orientação! Ao contrário, a reafirmaram! Há gravações destas intervenções
que o provam!
Não há dúvidas que, do início ao fim, a linha do PSTU foi de um
pacifismo, legalismo e institucionalidade que foram chocantes! Nada como a
experiência de milhões nas ruas para por em xeque e à prova os revolucionários
de discursos e ver o quanto eles podem mudar e passar a repetir o discurso
antes patrimônio dos grupos mais oportunistas, de que “é necessário ter calma”,
não provocar, encerrar os atos, ter responsabilidade... Tudo isso com centenas
de milhares de pessoas nas ruas! Dispostas, em massa, a ir muito mais adiante.

A nota do PSTU renega seu passado, adota o revisionismo
e deixa claro que este é um partido reformista!
O PSTU não apenas teve uma política e uma postura lamentáveis
durante as jornadas de junho e julho. Ele programática e teoricamente abraçou
a concepção social democrata, reformista e pacifista durante estas lutas. Ainda
que não de modo explícito, a nota que o PSTU divulgou, apesar de dizer o
contrário, é um libelo ao pacifismo, reivindicando a necessidade da resposta
violenta dos explorados para um futuro longínquo e abstrato, e recusando-se a
defender a necessária e justa violência dos oprimidos diante da violência do

Estado burguês.
A autodefesa é um princípio para os revolucionários, pois a classe
dominante não cessará a exploração de modo pacífico. O monopólio da
violência por parte das instituições burguesas deve ser combatido
ideologicamente, por meio de políticas específicas e de ações organizadas.
Não há revolucionário, e nem mesmo ativista coerente, que não compreenda
que é imprescindível se enfrentar com os aparatos repressivos e que se
disponha a levar isso à realidade concreta. O PSTU, ao contrário, confunde
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É urgente derrubar Assad! Massas sírias são atacadas por gás sarin e
milhares
morrem
por
armas químicas e execuções!
Terremoto, exploração
e miséria podem
ter matado
100bombardeios,
mil pessoas!
desarmados. Há vários meses
num exemplo de ditadura
Após mais de 2 anos de
resultado foram no mínimo 1429
estes
crimes
deram
mais
um
familiar,
e não apenas sempre
luta revolucionária na Síria, o
mortos, sendo 426 crianças, e
passo adiante: o emprego de
foi conivente com o massacre
heroísmo da população
milhares de feridos, intoxicados,
armas químicas. Apesar da
palestino feito por Israel, a quem
expulsou o regime genocida de
queimados e lesionados por
patética declaração de Obama
deixa ocupar Golan sem
Assad de boa parte do país, fez
bombas.
de que o uso de armas químicas
resistência, como também é o
o governo viver uma profunda
O gás sarin afeta o
seria a “linha vermelha” para um
governo Assad quem melhor
crise e quase derrubou o
sistema nervoso central
governo
que
já
trucidou
mais
de
representa os interesses dos
governo mais de uma vez, com
paralisando os órgãos e levando
100 mil pessoas
e levou podem
7
Terremoto,
exploração
e miséria
teremmatado
100EUA,
mil Inglaterra,
pessoas!
França e
este
só tendo sido salvo
até
à morte
pouco tempo,
milhões a saírem de suas casas,
Rússia na região.
agora por conta dos milhares de
atingindo as pessoas através
Assad jogou armas químicas na
Apesar das críticas
mercenários e rios de dinheiro
dos olhos, da pele ou da
população inúmeras vezes e
recebidas, Assad sempre foi
enviados em socorro a Assad a
inalação do gás. E este arsenal
sempre soube que o
considerado um governo
partir da Rússia, China e Irã,
de gás é apenas uma parte de
imperialismo
nada
faria.
Até
que,
confiável por estas potências.
principalmente.
um estoque gigantesco de mais
no dia 21 de agosto, Assad e
Tanto é assim que todos
Neste meio tempo, a
de mil toneladas de armas
seus facínoras passaram da
assistem ao massacre do povo
revolução síria seguiu sempre
químicas sob controle do
dose.
sírio e somente agora, depois do
viva, libertando cidades,
assassino Assad, como
Num ataque contra a
massacre químico de Damasco
organizando embriões de duplo
relatórios internacionais
própria capital Damasco,
que é possível que haja alguma
poder em faixas do território e
comprovaram.
despejaram gás sarin sobre
reação, ainda assim com muitos
armando os trabalhadores para
Os trabalhadores não
casas, escolas e tudo o que
setores imperialistas
resistir a partir de uma luta
podem ter dúvida de que o
existia pela frente. Esta ação
recusando-se a mexer uma
violentíssima, em que grupos
governo Assad é o principal
mostra o desespero de um
única palha e com todos
fundamentalistas religiosos se
inimigo na Síria, não apenas das
regime que não consegue
deixando claro que uma ação se
infiltram para tentar dirigir a
massas de trabalhadores do
vencer trabalhadores
resumiria a despejar algumas
resistência, mas ainda são
país, como de todos os povos
precariamente armados e mal
bombas, mas sob nenhuma
minoritários. São vendedores,
árabes e da classe trabalhadora
treinados, mas cuja força reside
hipótese arriscar o precioso
operários, professores,
mundial, por ser um governo
em que representam o braço
pescoço de Assad.
estudantes, mulheres e gente da
que, além de tudo, é próarmado de uma população
Assad já ultrapassou a
classe trabalhadora em geral os
imperialista. Bashar al-Assad
inteira que já abandonou o
barbárie ocorrida na maioria dos
que são a linha de frente da
governa a Síria desde 2000,
regime, hoje suspenso no ar. O
recentes genocídios africanos e
defesa de cidades como Homs e
tendo sucedido seu pai, Hafez,
praticou mais execuções que
que ameaçam tomar o poder na
todos os anos de guerras nos
Síria.
Bálcãs, na Bósnia, Croácia,
E é por isso, por ser uma
Kosovo, etc. E, mais que a
revolução operária e popular,
crueldade, a chacina promovida
contra um governo que sempre
por Assad tem um propósito
se mostrou submisso ao Estado
político: impedir que triunfe a
terrorista e racista de Israel, que
revolução popular num dos
ocupa as Colinas de Golan sírias
países mais importantes da
e agride o país sempre que quer,
região, onde o poder nas mãos
que as massas sírias estão
da massa poderia levar ao fim da
sendo alvo de um massacre.
teocracia sionista israelense e à
Este massacre é
presença imperialista no Oriente
perpetrado por Assad, numa
Médio.
carnificina inédita em escala e
Os revolucionários só
proporção. Assad dispara de
podem ter um lado na guerra
avião e helicóptero contra a
civil revolucionária síria: nas
população, atira de tanques,
trincheiras da resistência, junto
com morteiros e bombas de todo
da oposição e lutando pela
o tipo. Invade cidades, em que
deposição e dissolução do
torturam e executam crianças e
governo e do regime de Assad.
mulheres, promovendo banhos
de sangue contra civis
Milhares de civis, inclusive crianças, morreram pelos efeitos do gás sarin.

Revolução operária e popular! Não à intervenção imperialista
A barbárie capitalista
levada adiante por Assad é tão
flagrante e escandalosa que
parte do imperialismo se sentiu
compelido a mostrar alguma
reação, de modo a aparentar
indignação com um governo que

já matara mais de 100 mil sem
reação alguma. Por conta disso,
e também para ganhar algum
apoio interno ou dar movimento
à sua indústria bélica, algumas
frações burguesas imperialistas,
como os Estados Unidos,

chefiados por Obama, alertaram
sobre um possível ataque contra
Assad.
Mas nem esta opção, que
nunca foi planejada em
benefício dos insurgentes e
lutadores, e que foi abertamente

descrita como não pretendendo
derrubar Assad, pôde ser levada
adiante sem muita hesitação.
Obama sabe que as massas
sírias, assim como no Iraque,
Afeganistão, Palestina e Líbano,
odeiam o imperialismo e

repudiam uma intervenção dos
omissão de seu genocídio. Os
trabalhadora, rechaçando
imperialismo e da esquerda
EUA.
Assim como exploração
Obama
revolucionários,
ao contrário,
Terremoto,
e miséria
podem
ter
matado
100traidora
mil pessoas!
qualquer
invasão
ou intervenção
que renega a revolução
também sabe que não é a Aldefendem a luta com todos os
dos EUA ou de quem quer que
síria, os revolucionários
Qaeda quem pode assumir o
meios contra Assad, devendo
represente o imperialismo. As
internacionalistas devem
governo sírio, e sim a
existir o envio de recursos
massas sírias sabem disso e
c h a m a r p a r a s i a
população, por meio de suas
financeiros, medicamentos,
defendem este programa.
responsabilidade de apoiar
milícias, que desde o início da
armas e milicianos para ajudar a
Lutam e morrem por ele, todos
estas heróicas massas, que hoje
revolução foram a linha de frente
resistência.
os dias.
encontram-se cada vez mais
Terremoto,
exploração
miséria
podem
termar
matado
100isoladas.
mil pessoas!
dos
combates.
Mase
esta
luta deve se dar
Num
de oportunistas
Por isso, setores
nos marcos da classe
islâmicos, agentes do
imperialistas como o Partido
Trabalhista britânico e parte dos
conservadores deste país,
assim como muitos democratas
e republicanos nos EUA,
titubeiam e francamente relutam
em fazer qualquer coisa contra
Assad. Sabem que Assad
sempre foi o cachorro que só
ladra, e que, por sua vez, as
tropas imperialistas seriam
esmagadas pela população se
ousassem pisar o solo do país.
Uma revolução operária e
popular está em curso na Síria e,
apesar dos massacres e dos
ataques químicos, os
trabalhadores podem tomar o
poder no país. É isso que temem
Obama, os “pacifistas”, os
chavistas e todos os aliados de
Assad ou cúmplices por

Dilma é aliada da Rússia e de Assad!
É preciso derrotar Dilma.
O governo brasileiro,
caracterizado pela atitude de
capacho do imperialismo e
marionete dos interesses das
grandes potências, como fica
explícito na agressão e
ocupação do Haiti, liderado
pelas tropas de Lula e agora de
Dilma, também é campeão em
se omitir publicamente, para
esconder posições criminosas
nos bastidores. Após ter sido um
dos últimos países a ainda
reconhecer e sustentar a
ditadura de Kadhafi na Líbia,
Dilma cerra fileiras junto do
genocida Assad e de seu
protetor russo, Vladimir Putin.
Na Síria, não há
mocinhos em relação à
comunidade internacional.
Mesmo a Turquia e países
árabes que repudiam Assad
estão de olho apenas em seus
próprios interesses. Mas, de
qualquer forma, nada pode ser

equiparado àqueles que dão
cobertura e apoiam o massacre
feito por Assad. A Rússia, a
China e o Irã contam com a
colaboração de governos como
o do Brasil e da Venezuela, que
são grandes aliados de Assad. A
diplomacia brasileira mente que
é contra uma ação da Síria
porque esta não passou pela
ONU. Mas, além deste
argumento ser ridículo, pois
sabidamente a Rússia vetaria
um ataque, o próprio voto
brasileiro, caso o tema fosse
colocado em votação, votaria
contra! A posição do Brasil,
portanto, nada tem a ver com
reforçar a ONU e o
multilateralismo. Nem é assim
por razões pacifistas.
O Brasil defende Assad,
como defendeu Kadhafi, da
mesma forma que a Venezuela e
Cuba fazem, como rescaldo da

lógica stalinista de apoio às
pretensas burguesias nacionais,
que hoje se manifesta num
projeto burguês de candidatarse a ganhar mais espaço entre
as migalhas que o imperialismo
distribui a nações periféricas.
Sem nenhuma capacidade ou
condição de enfrentar-se com o
imperialismo, algumas
burguesias marginais, como a
russa ou a brasileira, tentam
blefar independência em alguns
casos, apenas para melhor
poder vender a pouca soberania
que ainda lhes resta no restante
dos assuntos. Apoiar o
holocausto na Síria é apenas
isso: mostrar que vende mais
caro o apoio do que outros
países, e que o Brasil barganha
mais concessões para seguir
sendo o fiel e subalterno
seguidor dos EUA que o Brasil
sempre foi.

Defendemos que o Brasil
não apóie nenhuma intervenção
imperialista na Síria, é óbvio.
Mas repudiamos a posição
falsamente neutra, mas
claramente pró-Assad do
governo Dilma. Exigimos a
ruptura imediata das relações
diplomáticas e comerciais do
Brasil com a Síria de Assad. E
que se reconheça a oposição
síria como a autoridade política
do país, fornecendo alimentos,
remédios e profissionais, como
médicos e enfermeiros, além de
permitir sem qualquer limitação
a movimentação de armas e
milicianos para a resistência.
Não temos ilusões que
Dilma seja capaz de nada disso,
e é por isso que a guerra contra
Assad passa também por
derrotar Dilma, sua defensora
incondicional.

