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Petrobrás: oceano de dívidas e acidentes. A culpa é de Dilma!
A Petrobras passou a ser a empresa mais endividada do mundo em
2013, e iniciou 2014 fazendo novas dívidas! Em 7 de janeiro, a estatal
realizou a primeira emissão de títulos de 2014, o que significa pedir dinheiro
ao mercado internacional, vendendo papeis em que se compromete a pagar
o que recebeu com altos juros no futuro.
A Petrobrás captou cerca de US$ 5,1 bilhões numa operação feita
em euros e libras esterlinas, com vencimentos entre 2018 e 2034. É a
primeira operação de endividamento depois do rebaixamento da nota de
crédito da estatal pela Moody's, agência de avaliação de risco, em outubro
de 2013. Por conta desse rebaixamento, que expressa a crise financeira da
empresa, com uma dívida inédita e recorde no mundo, e com a produção de
petróleo e o lucro em queda, esse novo empréstimo saiu mais caro do que
até então se pagava.
As captações em euros com vencimento em 2018, teve taxa de juros
de 2,75%; com vencimento em 2021, de 3,75%; e com vencimento em
2025, de 4,75%. Em setembro de 2012, quando tinha ocorrido o último
endividamento em euros da companhia, os títulos com vencimento em 11
anos pagaram 4,25% de juros, abaixo dos 4,75% de agora. Já o
endividamento em libras esterlinas teve vencimento em 2034, com taxa de

6,625% ao ano.
Para uma empresa multinacional, cujo crédito costuma ser fácil e
barato, estes são juros altos, e aumentam a sensação de crise e efeito bola
de neve na Petrobrás, que paga suas dívidas contraindo novos débitos.
A maior estatal brasileira, administrada por Dilma como uma
moeda de troca para apoio parlamentar, infestada de políticos do PT e de
partidos aliados, simplesmente não tem dinheiro para financiar os projetos
de investimento do plano de negócios da companhia entre 2013 e 2017, de
US$ 236,7 bilhões, cuja menina dos olhos é o pré-sal.
Toda a aposta de Dilma é que a situação horrorosa da empresa vá sendo
empurrada com a barriga por mais algum tempo, até que passe a eleição
presidencial e se possa fazer um enorme reajuste de preços da gasolina e
do diesel, que deve fazer sangrar o bolso dos brasileiros. Enquanto isso, a
Petrobrás, em maio de 2013, contraiu um endividamento recorde de US$
11 bilhões, e há alguns anos alterna dívidas novas em dólares e em euros,
acumulando centenas de reais em dívidas, que já estrangulam sua
capacidade de investimentos. Um verdadeiro saco sem fundos... Um
relatório elaborado pelo banco Credit Suisse, por exemplo, estima que a
estatal terá que captar cerca de US$ 25 bilhões em 2014 para poder pagar
as contas de plataformas, importações e pesquisas previstas.

Exploração dos funcionários e irresponsabilidade
quanto à segurança!
Até mesmo a Agência Nacional de Petróleo (ANP), controlada pelo
governo Dilma, vem sendo obrigada a multar a Petrobrás por operar suas
refinarias acima do limite normal, comprometendo a integridade dos
equipamentos e a segurança dos operários.
Todas as refinarias da Petrobras estão operando com a capacidade
máxima, o que se explica por conta do aumento da demanda interna de
combustíveis e pela importação cada vez mais deficitária da gasolina,
principalmente. Com o preço internacional mais de 10% acima do preço
cobrado pelas refinarias da Petrobrás no Brasil, e com a incapacidade de
suprir toda a demanda interna, a Petrobrás tem gasto uma fortuna na
importação de combustíveis. A saída imposta por Dilma não foi a de acelerar
a construção de refinarias, mas sim a de colocar as existentes para
funcionar além do limite da responsabilidade, ao ignorar recomendações
internacionais.
Os efeitos dessas operações industriais cada vez mais perigosas
são evidentes, levando à paralisação da unidade de coque da Refinaria
Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro. O incêndio ocorrido nesta
refinaria, cuja produção foi aumentada em 20% sem nenhuma ampliação da
planta, acaba se voltando contra a própria empresa e contra o país, pois a

parada de cerca de 1 semana da Reduc, que é responsável por 10% de
todo o parque nacional de refino, representou uma perda diária de R$ 500
mil em receitas!
Mas o incêndio na Reduc do RJ é apenas um caso de uma escalada
de acidentes nas refinarias da Petrobrás, que já somam cinco desde
novembro de 2013, envolvendo especificamente a produção de coque,
matéria básica do refino de gasolina, tendo ocorrido nos estados do
Amazonas, do Paraná, da Bahia, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Há
uma superexploração de pessoal e sobrecarga de máquinas por toda
parte, levando a ANP a aplicar multas repetidas, uma delas quanto à
sobrecarga nas unidades de coque da Replan, em Paulínia (SP), estado
que ainda não teve acidentes recentemente, mas que também vive este
perigo iminente. As unidades de refino têm atingido o ritmo de 95% de
capacidade, quando o índice considerado normal é de 85%, que permite
manutenções e paradas preventivas para conter os riscos de acidentes.
que já existem e existirão ainda mais. Mas também por que todo o golpe
dado no racismo é um golpe de morte dado no capitalismo em geral, já que
se acabasse a sobreexploração de 36% a mais dos negros, o capitalismo
simplesmente iria à falência e depressão no mundo todo!

Reestatizar o petróleo e gás brasileiros.
Por uma Petrobrás 100% estatal!
A data histórica de 20 de novembro homenageia a vida de Zumbi de privatização do gás e do petróleo, no mar e na terra, representa a
dosOs trabalhadores assistem à destruição da maior de suas empresas. A dilapidação da riqueza do país e o caminho para o fim da Petrobrás, ao
Petrobrás já tem cerca de metade de seu capital na mão de investidores menos como uma empresa pública!
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Gastos com estádios da Copa aumentam bilhões de reais! Ao
mesmo tempo, aeroportos não serão ampliados, obras não saírão do
papel e quem vai pagar a conta é o povo!
A pouco mais de 4 meses da Copa, o custo de obras da Copa já
ultrapassou os R$ 28 bilhões, segundo o próprio Ministério dos Esportes do
governo Dilma. O valor corresponde a muitas e muitas vezes os valores
previstos originalmente, mas ainda devem aumentar. Segundo o próprio
ministério, a previsão é que os investimentos alcancem R$ 33 bilhões,
sendo que o governo vai custear 85,5% das obras relacionadas à Copa,
utilizando o dinheiro que falta à saúde, à educação e aos salários, direitos e
previdência dos trabalhadores. Os R$ 33 bilhões são bem mais que todo o
programa Bolsa Família, por exemplo, que vai gastar R$ 21,4 bilhões neste
ano, beneficiando cerca de 15 milhões de famílias. Nos estádios, alémdos
estrangeiros, devem desfrutar de alguns jogos de 90 min poucas dezenas
de brasileirois...
Em termos de resultados desta dinheirama toda que está sendo
investida, são viadutos, avenidas, sistemas de metrôs, aeroportos, locais de
lazer e estádios que em muitos casos não ficarão nem prontos, e que estão
fazendo a festa das construtoras e empreiteiras privadas ligadas ao governo
Dilma e aos governadores estaduais. Três estádios estão atrasados, no PR,
MT e SP, e a maioria das obras planejadas, de infraestrutura e de mobilidade
urbana, já tiveram a data de entrega prorrogada para depois do mundial, em
alguns casos para o ano que vem, ou simplesmente nem sairão mais do
papel!
Somente as obras nos estádios apresentam um aumento de gastos
de mais de R$ 2,35 bilhões, pois em 2010 o governo Dilma anunciou que
gastaria R$ 5,66 bi com os 12 estádios; e hoje essa previsão já chegou em
R$ 8,01 bilhões. Na verdade, quando o Brasil apresentou a candidatura ao
Mundial, havia a promessa de que nenhum dinheiro público seria investido
em estádios. Mentira que agora se transformou num saco sem fundo!
Além dos estádios, há 109 obras previstas na "Matriz de
Responsabilidade" do governo federal, que consiste no conjunto de obras
obrigatórias e assumidas junto à FIFA para poder sediar a competição. E,
também no casos destas obras, a grande maioria sofreu um enorme
aumento nos gastos previstos há quatro anos, sendo que muitas tampouco
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serão concluídas. Obras aeroportuárias tiveram aumento de custos de
166% em Curitiba, 164% em Salvador, e simplesmente não irão mais ser
entregues no Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras capitais. As demais
dezenas de obras estão quase todas atrasadas e já custam o dobro ou o
triplo do que estava planejado. E dezenas de outras obras previstas foram
excluídas da lista da Copa e transformadas em obras sem prazo definido,
pois estão paralisadas, numa tentativa de "maquiar" o fracasso da lista das
melhorias que deveriam ser feitas e não serão mais entregues.
E o roubo descarado de recursos públicos impacta os demais
investimentos do governo, em especial os gastos sociais. De acordo com a
"Agência Pública", em nove das 12 cidades-sede (Belo Horizonte, Cuiabá,
Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre. Recife e Salvador) o
financiamento federal para a construção e reforma dos estádios para a Copa
é maior do que os repasses da União para a educação nos últimos quatro
anos! Em Recife, por exemplo, a construção da Arena Pernambuco
recebeu um financiamento três vezes maior do que o que o governo federal
repassou para a educação na capital pernambucana. E esta realidade é
ainda mais escandalosa porque a maioria dos estádios destas cidades são
privados (de clubes de futebol que devem à Previdência Social) ou
controlados por megainvestidores e empresas associadas ao governo.
Os atrasos de 5 estádios que ainda não foram entregues também já
comprometem a segurança das obras, apesar dos vultosos recursos
públicos que todos obtiveram, de forma direta ou por meio de subsídios,
isenções e empréstimos de pai para filho. Já foram 4 os operários mortos
nos últimos meses, e as denúncias de trabalho desumano, sem o
cumprimento da legislação trabalhista e em péssimas condições aumentam
toda semana. Nos próximos meses, esta correria e irresponsabilidade
devem continuar.
A Copa ainda nem chegou, mas cada brasileiro á está pagando uma
conta salgada! A estreia do Brasil será contra a seleção da Croácia e alguns
poucos brasileiros testemunharão a partida no estádio Itaquerão em SP.
Mas o verdadeiro espetáculo que os trabalhadores brasileiros devem dar é
nas ruas, com milhões protestando contra um evento que, independente do
resultado em campo, deixará a maioria da população mais pobre e pior
assistida socialmente. Este jogo já está sendo jogado, e os trabalhadores
estão perdendo. Por isso, é hora de voltar às ruas! E faltam pouco mais de 4
meses para novas jornadas de junho e julho!

!

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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Inflação alta. Custo da alimentação maior ainda!
A inflação brasileira assustou em 2013. O IPCA
calculado em 5,91% no ano que recém terminou é o dobro da
inflação de praticamente todos os países desenvolvidos e
umas das maiores até mesmo da América Latina, um dos
continentes mais acostumados com ondas inflacionários,
perdendo apenas para a Argentina, a Venezuela e o
Paraguai. Depois de um índice altíssimo em 2011, atingindo
o teto da meta inflacionária, de 6,5%; e de um aumento
também grande de 5,84% em 2012, o já desmoralizado
ministro da
economia, Guido
M a n t e g a ,
prometera uma
redução em 2013.
Não aconteceu. A
inflação segue lá
e m c i m a e
crescendo!
A inflação
medida pelo IPCA,
porém, é bastante
distorcida e
rebaixada, pois
t e v e s e u s
indicadores
i n t e r n o s
modificados no
governo Lula e
Dilma, para dar
uma imagem
maquiada do
custo de vida,
diminuindo o peso
de produtos que sobem mais. Além disso, o IPCA considera
o custo de vida de famílias com até 40 salários mínimos, o
que significará, a partir de janeiro de 2014, quem ganha até
R$ 28.960! Nem Dilma, a presidente da república, ganha
oficialmente tanto, pois seu salário atual é R$ 2 mil a menos
que isso. Essa fórmula, portanto, mistura o preço do feijão,
da carne e do transporte, que sobem muito, com o de carros
importados, TVs de 60 polegadas e aparelhos de última
geração, que não sobem tanto, ou caem à medida que o
tempo passa.
Por tudo isso, uma média de quase 6% de inflação é
enorme e corrói o salário dos trabalhadores. Mas, mesmo o
distorcido IPCA reconhece que esta média é ainda maior
quando se leva em conta apenas o preço dos alimentos. Os
alimentos consumidos em residência, comprados em
supermercados, subiram 8,8% de janeiro a dezembro de
2013! O grupo alimentação como um todo, incluindo as
refeições fora de casa, subiu 9,28% em 2013!
Este aumento absurdo é ainda mais cruel para as
f a m í l i a s d e b a i x a r e n d a , q u e
gastam cerca de 30% do orçamento familiar na compra de
alimentos, conforme os cálculos dos institutos de pesquisa.
Dois produtos, que fazem parte da dieta regular do brasileiro
registraram elevação significativa: o leite tipo longa vida
acumulou alta de 21% em 2013 e o pão francês subiu 14,5%!
No mesmo período, o tomate teve alta de 18%.
No caminho inverso, o bacalhau ficou em média 9,69%
mais barato... Considerando o consumo de pão, leite, tomate
e bacalhau, também fica claro que a subida de mais de 9%

dos alimentos, na verdade, é bem maior se se consideram
apenas os itens da cesta básica e que são consumidos em
maior escala pelos brasileiros.
Na Argentina, onde a inflação beira os 30%, os
revolucionários e militantes de esquerda em geral
denunciam o que se constitui como um “imposto
inflacionário”, que ano após ano, retira 30% do valor real dos
salários, que na maioria das vezes não são reajustados na
mesma intensidade. No Brasil, em menor escala, mas num
ritmo crescente
que preocupa,
vem ocorrendo o
mesmo. A inflação
em alta é inimiga
d
o
s
trabalhadores,
leva ao aumento
dos juros e ao
encarecimento do
c r é d i t o , à
explosão das
dívidas e à
carestia de vida.
Junto da inflação
nas alturas, vem o
endividamento
das famílias, que
bateu o recorde
histórico ao final
de 2013, com
62,5% das
f a m í l i a s
endividadas. O
aumento dos juros
básicos para 10%, e os juros reais acima de 100% ao ano
nas modalidades de cartão de crédito e cheque especial,
junto da inflação alta, configuram um verdadeiro assalto aos
trabalhadores, que não têm como não se entupir de dívidas.
A resposta à inflação em alta, por parte do governo
Dilma, é mais ataques, o que inclui a tentativa de congelar
salários com o objetivo de empobrecer os trabalhadores,
reduzir o consumo e conter os preços. Essa medida é um
atentado à economia popular e ao país, e deve ser
respondida com um plano de lutas profundo e radical, que
exija a estatização das empresas estratégicas, de transporte
e das privatizadas por Collor, FHC, Lula e Dilma, garantindo
telefonia, luz e serviços públicos mais baratos, transporte
urbano e em estradas gratuito.
O combate à inflação deve se dar com uma
desoneração geral de impostos para a classe trabalhadora,
incluindo o IPTU de regiões proletárias; os impostos sobre o
consumo de alimentos, medicamentos e transporte; além de
gratuidade e controle de preços nos serviços públicos. Essas
medidas precisam ser pagas com uma ofensiva sobre a
burguesia, que deve ter seu lucro combatido fortemente,
além de ter suas principais empresas estatizadas sem
indenização, e impostos aplicados sobre os lucros restantes
e sobre seu capital.
Os trabalhadores devem se pintar para a guerra contra
o governo Dilma e os grandes empresários, que ganham
cada vez mais, enquanto os mais pobres ficam somente com
as dívidas.
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Guerra civil na Síria! Oposição armada à Assad se
divide em 3 blocos e falta uma alternativa revolucionária!
Depois de cerca de 3 anos de combates sangrentos contra a
ditadura do genocida Bashar Al-Assad, a luta armada revolucionária
na Síria, que sempre foi bastante dividida internamente, assumiu
uma proporção de confrontos armados e violentos entre si mesma,
com o emblocamento distinto de 3 setores fundamentais.
Um destes setores é encabeçado pelo Exército Livre da Síria
(ELS), grupo não religioso, ainda que com uma maioria de
muçulmanos em sua base, como o é a população em geral no país.
O ELS é formado ainda por outros grupos, em geral mais “liberais” e
que dialogam melhor com as necessidades e reivindicações
populares que desencadearam a revolução síria, caracterizada por
uma imensa maioria de grupos independentes, classistas e
proletários no seu início, o que também trazia boa dose de
desorganização interna aos revolucionários, e que ajudou a permitir
que o ELS assumisse de forma burocrática o comando da maioria
dos locais controlados por milícias independentes e operárias.
O ELS, assim como o Conselho Nacional Sírio (formado por
sírios burgueses no exílio), é apoiado por potências imperialistas,
sendo um grupo majoritariamente de orientação capitalista e
contrária aos verdadeiros interesses dos trabalhadores, mas possui
uma pressão muito grande da base, pois a massa síria não quer
nem um Estado islâmico no país nem um regime submisso ao
imperialismo ou controlado por agentes que colaboraram com o
governo Assad e controlam a riqueza do país, como são muitos
dirigentes e comandantes do ELS.
Outro setor é dirigido pela Frente al Nusra, ligada
internacionalmente à Al Qaeda,e que defende um Estado islâmico e
fundamentalista na Síria. A al Nusra é o principal grupo de uma
frente, chamada de Frente Islâmica, que é uma coligação de sete
grupos religiosos, sunitas do tipo salafista. Sua concepção
teocrática e obscurantista pôde crescer tanto nos fronts de batalha,

a ponto do grupo hoje ser o que mais cresce na oposição a Assad,
não por contar com apoio popular intenso, mas pelas capitulações e
burocratização do ELS, além da injeção maciça de recursos
financeiros de países árabes estrangeiros e de grupos islâmicos em
geral, da Arábia Saudita, Catar etc.
A Frente al Nusra chegou a enfrentar-se a tiros com o ELS e
milícias independentes em muitas cidades. Cumpre um papel
nefasto de intimidar os trabalhadores e instalar um regime
autoritário e semifascista nos locais em que se instala, aplicando a
lei islâmica radical da sharia e colocando a luta contra Assad em
segundo plano diante de sua concepção reacionária e de um
capitalismo retrógrado e totalitário.
Há ainda um terceiro grande grupo em conflito na Síria, que
se apresenta como parte da revolução e da oposição a Assad. É o
Estado Islâmico do Iraque e Levante (Síria), grupo também
vinculado à Al Qaeda, mas que deixou de seguir a orientação
centralizada desta organização na Síria, onde a organização
internacional apoia a Frente al Nusra. O Estado Islâmico do Iraque e
Levante (Síria), ou simplesmente ISIS, é formado em boa parte por
militantes estrangeiros, e atua na Síria como um grupo que não se
importa nem um pouco com o que pensa ou quer a população do
país, mas sim com seus propósitos teocráticos e fundamentalistas.
Muito mais que a Frente al Nusra, o ISIS não tem vínculo com a
classe trabalhadora ou qualquer setor original da luta e é formado
por um braço radical da Al-Qaeda, agora dissidente, que aplica
tortura, execuções públicas e prisões arbitrárias de centenas de
pessoas, incluindo moradores que divergem de seus métodos
fascistas e jornalistas e ativistas locais e estrangeiros, sem contar os
demais militantes, tratados como inimigos tanto quanto Assad, e
que são vítimas de ações brutais do grupo, incluindo as demais
organizações islâmicas e mesmo as fundamentalistas também
ligadas à Al Qaeda.
Esses 3 grandes grupos, que lideram outros e formam os 3
blocos essenciais em combate na Síria dentro da oposição a Assad,
constituem 3 polos da luta pela direção da revolução síria: ELS,
Frente Islâmica e Isis. Lamentavelmente, após 3 anos de uma
revolução heroica, que levou à morte 130 mil pessoas, que libertou
centenas de cidades ou povoados e chegou às portas da capital
Damasco, onde ainda resistem bairros inteiros rebeldes, a situação
na Síria encontra-se no maior de seus impasses.
O governo Assad conseguiu sobreviver por um triz, mas
agora está mais estável, graças à ajuda da Rússia, China, Irã e do
partido libanês Hezbollah, que dão armas, dinheiro e combatentes
para manter o regime de carnificina de Assad. Mas, além da
reorganização do regime ditatorial, e da omissão de quase todos os
demais países capitalistas, que acabaram avaliando que é menos
pior conviver com Assad do que correr o risco de mais uma
revolução popular triunfante no país, é a direção revolucionária
estar nas mãos desses 3 grandes grupos a pior notícia para os
trabalhadores.

Rebeldes lutam contra o exercito de Al-Assad

Todos contra o ISIS
O Estado Islâmico do Iraque e Levante (Síria) – ISIS,
após tomar o poder na cidade de Raqqa, onde instalou seu
quartel-general, impôs um estrito modo islâmico de vida e
banalizou execuções e crimes de todo o tipo, especialmente
contra os que mais lutaram na guerra até agora – os que são ou
foram combatentes – e contra as mulheres.
Pelo menos 15 rebeldes sírios foram decapitados num
único dia por militantes do ISIS, quando o grupo invadiu uma
base insurgente (da oposição) em Homs, no centro da Síria.
Enquanto isso, na província de Al Raqqa, os jihadistas tomaram
o controle da população de Madan após choques contra
combatentes de outras facções rebeldes também islamitas,
ligadas à Frente Islâmica, tentando o mesmo em Tell Abiad.
As ações do ISIS foram consideradas tão inaceitáveis

que até outros opositores religiosos ao regime, incluindo
salafistas, se indignaram e iniciaram um movimento violento de
autodefesa contra estes abusos. Milicianos islamitas, como
resposta, tomaram a delegacia do bairro de Al Salehin, em
Aleppo, no norte, onde estavam entrincheirados membros do
ISIS, e uma centena de extremistas deste grupo tiveram que se
entregar a combatentes da Frente al Nusra. Pelo menos 336
pessoas morreram em uma semana apenas no norte da Síria,
em combates entre membros do Estado Islâmico e outros
grupos opositores ao regime do ditador Bashar al Assad.
O líder da Frente al Nusra, Abu Mohammed Al Yulani,
afirmou que sua ofensiva contra o ISIS não vai cessar, e o portavoz do Exército Livre Sírio, o coronel Qasem Saadedin, também
disse que os choques não são espontâneos e que fazem parte
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de uma ofensiva planejada entre a organização e a Frente
Islâmica (liderada pela al Nusra), contra o Estado Islâmico "por
ter ultrapassado todas as linhas vermelhas". Saadedin ainda
denunciou os extremistas do ISIS por terem assassinado e
sequestrado cidadãos sírios e esclareceu que a operação não é
contra a Frente al Nusra, que, para ele, não cometeu abusos
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com o povo sírio.
O ISIS também sofreu uma importante derrota no campo
de batalha ao perder sua última base na estratégica cidade de
Aleppo, que praticamente assistiu ao fim dos extremistas desse
grupo, que declarou, através de seu porta-voz, Abu Mohamed
Al-Adnani, que os combatentes do grupo na Síria "aniquilem
totalmente" os demais rebeldes e "acabem com a conspiração
em seu nascimento", incluindo nas ameaças a Frente Al-Nusra.
Essa Frente única militar entre o ELS e a Frente Islâmica
coloca o ISIS na defensiva, e o controle de Raqqa deveria ser
tomado pela coalizão provisória do ELS e a Frente Islâmica a
qualquer momento, sendo que apenas a batalha inicial deixou
mais de 100 mortos. Cerca de 50 presos sírios pelo ISIS foram
libertados na ofensiva, e há relatos de que o grupo estaria
rachando, com um setor desertando ou abandonando a linha
mais abertamente fascista e sectária. Estariam resistindo como
combatentes do ISIS apenas um setor mais fanático, liderado
pelo chefe do grupo no Iraque, Abu Bakr al-Baghdadi.
Al-Baghdadi está rompendo a orientação já
fundamentalista radical da al-Qaeda, ditada pelo líder Ayman
al-Zawahiri. e também lançou uma ofensiva no Iraque, onde
está em guerra declarada contra o premier Nuri al-Maliki, que
lançou um chamado a que se expulsem os militantes da alQaeda da cidade de Falluja, tomada no fim de semana pelo
ISIS.

Combatentes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante na cidade
síria de Tel Abyad, perto da fronteira com a Turquia.

A crise da revolução síria é a ausência de uma direção revolucionária!
Por que não há um 4ª bloco, classista e socialista?
Se nenhum grupo que se apresenta como alternativa de
direção à revolução síria corresponde aos interesses históricos e
imediatos da maioria da população síria, por que não há outra
alternativa? Simplesmente porque a esquerda regional e mundial
virou as costas à revolução e à classe trabalhadora do país, que
morreu de pedras na mão contra tanques, bombas, aviação com
metralhadoras e até mesmo armas químicas.
Ao longo da luta revolucionária, delegacias e centros do
exército foram ocupados, a população se armou como pôde e
sofreu todos os sacrifícios e dores imagináveis na luta por um
país sem a pobreza, o desemprego e a falta de liberdades civis e
democráticas, que sempre existiram sob o governo Assad e que
se agravaram diante da crise econômica mundial.
Ainda que estas bandeiras não sejam conscientemente
socialistas, são por estas questões que lutaram e morreram os
sírios, e pelas quais eles seguem lutando. E, por seu conteúdo
anticapitalista e contra os efeitos deste modo de produção, assim
como pelo fato de que somente uma revolução socialista e por
meio de um governo da classe trabalhadora é possível atender
estas demandas, a revolução síria, como todas as demais no
mundo árabe, é uma revolução socialista em seu conteúdo
histórico, ainda que inconsciente.
Mas a traição inominável da esquerda, que assistiu aos
massacres sem nunca ter feito absolutamente nada de efetivo,
deixou os trabalhadores sírios isolados e à mercê da repressão
da ditadura. As únicas respostas internacionais que existiram
vieram de setores do imperialismo, que nunca quiseram derrubar
Assad, mas que se infiltraram e compraram parte da oposição, a
qual já abandonaram outra vez; e de grupos islâmicos como a al
Qaeda, que introduziram milhares de militantes na Síria,
reforçando a Al Nusra, por um lado, e criando o ISIS, por outro.
Os pseudorrevolucionários socialistas se recusaram a
tentar organizar uma revolução que transcorria à frente de seus
olhos. Com desculpas como a participação de setores
imperialistas na oposição, o que nunca foi determinante nem o
motor da revolução, extremamente operária e popular; ou

baseada no simples medo pequeno burguês de girar esforços e
militantes para o combate, a esquerda foi a 5ª coluna do governo
Assad, tendo um papel criminoso, pró-burguês e genocida na
Síria!
Por inúmeras vezes, os militantes do Movimento
Revolucionário Socialista, fizeram o chamado à construção de
um comitê de luta pela revolução síria, com ações concretas.
Pelo igual número de vezes, esta proposta foi recusada. Nossa
militância, por mais reduzida que seja, fez questão de pautar esta
campanha no congresso da CSP-Conlutas de 2012, quando a
direção desta central, ligada ao PSTU e LIT, impediu sua
aprovação.
Estivemos presentes no Egito e na Tunísia reforçando esta
batalha política, e participamos da construção de um comitê
neste sentido, junto de setores da esquerda da própria Síria, em
Túnis, em março de 2013. Mas nenhuma destas iniciativa e
tentativas foi efetiva na construção de um polo socialista na
revolução síria, especialmente por conta do boicote e sabotagem
realizado pelas maiores organizações da esquerda, como a LIT,
a UIT, o SU, The Militant e tantos outros.
O imperialismo se prepara para salvar de vez o ditador
Assad com a chamada Genebra 2, uma convenção composta por
países bandidos e cúmplices dos massacres na Síria. Além
disso, os conflitos internos da oposição em luta contra Assad
também dão mais um fôlego ao regime. A revolução síria, porém,
não morreu. Segue viva, lutando e vencendo em muitas cidades
e bairros, que incluem até setores de Damasco.
Os trabalhadores não se entregarão facilmente, e suas
demandas seguem à espera de um programa e de uma
organização que se coloque na defesa intransigente do fim da
exploração e da opressão, por uma Síria democrática, livre,
soberana e socialista. O MRS segue disposto a tudo pela
unidade de mais setores combativos socialistas e pela
construção desta alternativa.
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Presídio de Pedrinhas no Maranhão
expõe
condições
em que vivem os presos pobres no Brasil.
Terremoto, exploração
e miséria
podem ter animalescas
matado 100 mil pessoas!
Os 60 assassinatos
apenas no ano de 2013 no
Complexo Penitenciário de
Pedrinhas, no Maranhão,
somados aos dois mortos em
2014,
escancararam as
condições sub-humanas de
sobrevivência neste presídio
superlotado. Além dos
assassinatos, Pedrinhas é
marcado pelo espancamento e
estupro generalizado, tanto de
presos como de seus familiares.
Esposas, namoradas e irmãs de
presos eram estupradas por
chefes de facções e colegas de
cela, e eram obrigadas a retornar
nas próximas visitas sob pena de
seus companheiros ou familiares
serem executados.
Estas e outras
atrocidades, como a proliferação
de doenças, as extorsões e
descontrole geral da prisão,
tiveram que chegar ao limite do
insuportável para ganhar as
manchetes da imprensa. Ainda
assim, são minimizadas pelo
governo criminoso de Roseana
Sarney, que é apoiada no estado
pelo PT, o mesmo partido da
presidente Dilma, que fez vista
grossa em relação
aos
problemas em Pedrinhas e se
recusa a intervir para resolver a
situação. Nada que surpreenda,
já que é a política de Dilma que

reduz orçamento para o sistema
carcerário e cria as condições
para a existência de presídios
como o de Pedrinhas ou o
presídio Central em Porto Alegre,
um novo e menor Carandiru, com
mais de 4 mil presos amontoados
no meio do lixo, de fezes e de
esgoto.
No caso do Maranhão,
após se “destampar a panela” dos
crimes contra a humanidade
cometidos em Pedrinhas,
incluindo tortura, humilhações
constantes e violências de todo
tipo, o surto de violência chegou
às ruas. Policiais truculentos,
forças armadas completamente
corruptas e grupos criminosos
armados e dispostos a tudo,
indignados com alguma
transferência de cadeia de seus
líderes, após sempre terem sido
protegidos pela Governadora,
provocaram ações de
depredação, queimas de ônibus e
tiroteio nas ruas do maranhão.
Entre as vítimas, uma menina de
6 anos, tragicamente morta por
queimaduras, ao não conseguir
sair de um ônibus incendiado, o
que também provocou
queimaduras na sua irmã ainda
bebê e na sua mãe.
Como efeito, muitos
motoristas de ônibus e
cobradores, com razão, têm se

recusado a trafegar durante à
noite, com medo de ataques
incendiários, e a população
novamente acaba prejudicada,
por não poder se locomover e
viver quase um toque de recolher
no estado. A culpa dessa
situação, como da violência nas
ruas e, mais ainda, das condições
degradantes e animalescas
dentro das prisões maranhenses
é, antes de mais nada, do
governo do PMDB e PT de
Roseana Sarney. Como sua
aliada, na construção do caos
atual e na recusa em investir e
resolver o problema, que segue
menosprezado, está a presidente
Dilma, que apoia os Sarneys no
Maranhão em troca do apoio
desta oligarquia de coroneis em
âmbito federal!
Por trás da situação
terrível dos presídios no MA, há
uma estrutura nacional, que é
perversa contra os mais pobres e
completamente racista. Boa parte
dos presos está na cadeia por
crimes insignificantes, como furto
(onde não há violência) ou tráfico
de drogas, o que normalmente se
refere a jovens com pequenas
quantidades de entorpecentes,
sendo simplesmente
“aviõezinhos” de traficantes
endinheirados, que nunca são
pegos. Outra parte considerável

Superlotação não é exclusividade de Pedrinhas! Presídios abarrotados de pobres e negros anunciam novos eventos trágicos.

dos presos já deveria estar em
liberdade, pois suas penas foram
cumpridas ou que poderiam ter
sido progredidas para regimes
semiabertos ou abertos. Tanto as
prisões sem sentido, como as que
já deveriam ter acabado vitimam
presos pobres, na maioria
negros, que não têm nem nunca
tiveram advogados para os
defender.
A situação é tão
escandalosa que a Anistia
Internacional lançou uma nota de
repúdio ao quadro da
penitenciária de Pedrinhas, mas
também ao sistema carcerário
brasileiro como um todo. "É
inaceitável que uma situação
como esta se prolongue por tanto
tempo sem nenhuma atitude
efetiva das autoridades
responsáveis", diz o documento.
Mas não apenas nada foi feito
antes, como nada vem sendo
feito agora. A governadora
Roseana Sarney tenta abafar o
caso, e repete que a situação não
é tão ruim e que está sob controle
– apesar das mais de 60 mortes e
dos estupros em massa!
Dilma e o ministro da
Justiça, José Eduardo Cardoso
acobertam os crimes do MA e se
negam a intervir no estado, para
proteger sua aliada. É a mesma
postura que adotam em relação
ao RS, outro estado com
superlotação recorde e com um
governador aliado, o petista Tarso
Genro. Apesar do presídio central
de Porto Alegre ter sido descrito
como o pior presídio do Brasil, e
ter sido chamado em relatórios
como masmorra medieval, com
esgoto e fezes escorrendo pelas
paredes da celas, Tarso e Dilma
também mantém a operação
abafa no estado.
N o M a r a n h ã o ,
considerando as estatísticas
desde 2007, há mais de 150
assassinatos ocorridos no
sistema carcerário! Assim, as
"inverdades" alegadas pelo
governo Roseana em relação aos
fatos agora divulgados, são uma
verdade incontestável e um crime
contra a humanidade. Os presos
no Maranhão sofrem em escala
infinita os males que sofreram
desde que nasceram, no estado
que tem o segundo pior Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH)
do país, mostrando que a
pobreza é o maior crime pelo qual

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado
100 não
mil pessoas!
Papuda
é Pedrinhas.
Enquanto isso, os presos
mensaleiros da Papuda estão em
celas higiênicas, confortáveis e
individuais, recebendo comida de
primeira, acessando jornais do dia e
tendo visitas de familiares, amigos,
clientes e políticos importantes na
hora em que bem entendem.
No total, o Brasil tem a
quarta maior população carcerária
do mundo, e mais da metade dos
presos aguarda julgamento, ou seja
estão em prisão temporária, o que
quase sempre é ilegal. 20% dos
presos ainda está detido
indevidamente, pelas mais
diferentes razões, como penas
extintas, regimes que já deveriam
ter progredido, prisão arbitrária ou
diretamente ilegal, etc. São cadeias
violentas e superlotadas, onde
nenhum crime cometido é maior
que o crime hediondo de manter
unidades prisionais assim, como
câmaras de tortura e sadismo
contra pobres, que saem – ou
nunca saem – de lá como
criminosos muito mais violentos.
No Brasil, a população
carcerária saltou de 471,25 mil para
515,48 mil entre 2011 e 2012, o que
corresponde a um crescimento de

9,39% em apenas 1 ano. No mesmo
período, o estudo mostra que o total
de vagas nos presídios aumentou
apenas 2,82%, saindo de 295,43
mil para 303,74 mil. Ou seja,
faltavam 212 mil vagas, sendo que
estas vagas já são consideradas
levando em conta que cada cela
esteja amontoada de presos, em
condições precárias. De lá para cá,
os números pioraram ainda mais!
São 3 mil novos detentos todo mês.
Diante desta situação
caótica, e de uma militarização do
país, em que a pobreza é
criminalizada, o governo Lula
prometeu criar 83,5 mil vagas no
sistema carcerário, por meio de
construção e ampliação de
presídios. Mas, o leitor do Correio
dos Trabalhadores imagina quantas
destas vagas foram criadas
efetivamente? NENHUMA! Assim,
Lula foi o presidente que mais
aumentou o déficit carcerário da
história do Brasil e o maior inimigo
dos direitos humanos no que se
refere a este aspecto!
Para que não reste dúvidas
sobre como as prisões são um
mecanismo da luta de classes para
aprisionar pobres e “indesejáveis

ao sistema”, somente à minoria dos
detentos com diploma universitário
ou cargo público é oferecida prisão
especial, em melhores condições;
ao mesmo tempo em que mais de
80% dos prisioneiros não têm
condições de contratar um
advogado e em mais de 70% das
comarcas não há defensores
públicos! Os mortos sob custódia do
Estado também são quase todos os
mais pobres dentre os presos,
conforme o Relatório Especial da
ONU sobre Execuções
Extra j u d i ci a i s, Su má ri a s o u
Arbitrárias.
Essa situação se agrava
porque, para os governos estaduais
e o governo federal, investir em
cadeia não dá votos. Em primeiro
lugar, porque, além de serem
privados da liberdade, os presos,
absurdamente, são privados do
direito constitucional do voto. Em
segundo lugar, porque, embora a
pena de morte e a tortura sejam
proibidas no Brasil, muitos setores
da população, assustados com a
deterioração social e o aumento da
violência, defendem que os presos
sofram o máximo possível, e os
governantes, intimamente, acham a

mesma coisa, e estão se lixando
para os presos pobres.
O governo Dilma é tão colaborador
e responsável pela situação
intolerável dos presídios que o
Fundo Penitenciário Nacional teve
um orçamento ínfimo nos últimos
anos, e de cerca de R$ 200 milhões
em 2013. Mas nem isso é cumprido,
sendo sistematicamente reduzidos
os valores do fundo, que vê seus
recursos irem para somar-se ao
superávit primário.
A ONG Human Rights
Watch classificou os "crimes
bárbaros" de Pedrinhas como
"parte de um problema muito mais
amplo de violência e caos nas
prisões maranhenses". E, para o
Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Direitos Humanos, é
lamentável "ter que, mais uma vez,
expressar preocupação com o
péssimo estado das prisões no
Brasil”. Num ano de Copa do
Mundo, o Brasil tem prisões piores
do que a prisão norteamericana de
Guantánamo ou Abu Ghraib no
Iraque, que se tornou um símbolo
das atrocidades das tropas dos
EUA!

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

Não tem para os pobres, mas tem para lagosta, uísque e caviar!
Enquanto tudo isso
assombra o mundo, o governo
Roseana Sarney lança edital
para comprar 80kg de lagosta,
750kg de caranguejo e 2,5
toneladas de camarão. A lista
dos produtos pedidos para
suprir as residências oficiais do
governo do Maranhão em 2014
é extensa e soma mais de R$ 1,1
milhão! Também não ficaram de
fora itens como salmão fresco e
defumado, sorvetes e 2,5 mil
litros de refrigerante. Em outra
licitação, consta o que pode ter
sido esquecido na primeira:
uísque, caviar e outras
especiarias.
A coincidência da compra
de artigos de luxo se dar em
meio ao caos dos presídios
maranhenses explicita uma
prática diária, de dar aos pobres
o que de pior existe, com
moradias precárias e afastadas;
salários miseráveis; alta do
custo de vida; aposentadoria só
à beira da morte; enquanto, aos

ricos e aos políticos – muitas
vezes a mesma coisa – há
aposentadoria especial, verbas
de mais de R$ 100 mil por mês,
trabalho de 3ª a 5ª,
apartamentos gratuitos,
mordomias de todo o tipo...
Embora o Brasil seja
oficialmente uma República,
estes privilégios e aberrações
no que se refere à isonomia dos
chamados “cidadãos” mostra
que há pessoas de duas
categorias no capitalismo, tal
como no regime monárquico.
Aos “amigos do rei” e sua corte,
tudo; aos demais, a fome, a
exploração e a injustiça.
Nós defendemos um país
em que as cadeias possam ser
esvaziadas, mantendo
criminosos contra o país e a
população trabalhadora, em
muito menos número, mas em
que não haja presos por fome,
pobreza ou destruição de sua
infância, práticas de violência
que depois são reproduzidas

etc. Enquanto não se acaba com
o capitalismo e se constrói esta
nova sociedade, porém, é
preciso esvaziar os presídios
daqueles que não deveriam
estar mais presos, mas, além
disso, é preciso construir mais
presídios, sim. Com condições
de recuperação a quem já foi
condenado e onde possam ter
sua dignidade preservada,
tendo sua saúde física e mental
garantidas pelo Estado, que tem
suas vidas sob custódia e é
responsável por tudo que lhes
ocorra.
Estas bandeiras, que se
complementam, de esvaziar as
prisões de quem já não deve ou
nunca deveu estar lá; e de
construir mais presídios para dar
dignidade a quem ficar preso,
infelizmente, são esquecidas
pela esquerda, que reproduz o
discurso reacionário de que o
orçamento não é para cadeias e
sim para a educação ou saúde,
como se uma coisa impedisse a

outra e como se os presos não
tivessem o direito à saúde e a
educação também, por que
não?
Nós defendemos a
intervenção imediata no estado
do Maranhão e o afastamento
da governadora Roseana
Sarney, culpada pelas mortes
nas cadeias do estado. Esta
intervenção deve ser combinada
com um investimento massivo
na construção emergencial e
urgente de novas vagas
carcerárias, bem como a
libertação de todos os presos
injustamente, por crimes
irrelevantes ou que já tenham o
direito à liberdade. Esta
intervenção deve ser controlada
pelos organismos de direitos
humanos e dos trabalhadores,
garantindo transparência e
independência aos que vão
resolver a calamidade atual, e
que não podem ser os mesmos
que a geraram.

