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Ou um país ainda mais dominado? 
Reconstrução do Haiti 

sobre controle dos trabalhadores
 

Fora as tropas de ocupação e repressão!

 fracassam ao tentarem propor
 alternativas dentro do capitalismo.

 Chávez aumenta a repressão

 contra os trabalhadores e a juventude

Lula e as televisivas
 fórmulas para
 mostrar um
 governo que não existe.
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Duas faces da mesma moeda: Fórum Econômico Mundial e Fórum Social Mundial
 fracassam ao tentarem propor alternativas dentro do capitalismo.

No aniversário de uma década do Fórum Social Mundial (FSM), que ocorre 
sempre no mesmo período que o Fórum Econômico Mundial, ambos encontros 
globais tiveram suas piores realizações, com números baixíssimos 
de comparecimento, esvaziamento político e insignificância dos 
debates e decisões.

Depois de nascer como uma forma de dar vazão ao 
sentimento antiglobalização capitalista, e  de crescer com a 
presença de ativistas antiimperialistas, o FSM acabou. Em 2001, ano 
de sua 1ª realização, em Porto Alegre, o Fórum ainda era visto como 
um contraponto às decisões dos poderosos, tomados em Davos, no 
Fórum Econômico Mundial (FEM). Na época, líderes do PT (Brasil), 
Frente Ampla (Uruguai), e diversos outros defensores da 
“humanização do capitalismo”, bradavam que “Um outro mundo (era) 

Fórum dos ricos: banqueiros ainda desnorteados após o pior da crise
O Fórum Econômico Mundial, que tradicionalmente ocorre em Davos, na 

Suíça, nesta edição demonstrou os descaminhos que a burguesia está atravessando 
nesse momento, onde mesmo que os rumos da economia estejam retornando 
precariamente aos eixos, ainda está longe de ser o que era. 

Este ano, mesmo com o “pior da crise” tendo passado, e à volta à cena dos 
banqueiros, escondidos em 2009, o comparecimento de nomes consagrados foi 
muito grande, e o evento foi caracterizado por representantes e substitutos. Em 2008 
e 2009, os banqueiros e políticos fugiram dos debates, preocupados em deixar a 
“poeira baixar”, e negociar trilhões de dólares públicos, sem chamar a atenção. Agora, 
mesmo com a saída das sombras, essas figuras ainda têm de moderar seus 
discursos, pois sabem do ódio que a maioria do mundo ainda sente por eles, os 
culpados pelos milhões de desempregados, endividados e despejados.
O grande assunto de Davos neste ano foi o que se fará para reconstruir a economia 

capitalista daqui em diante. Até mesmo a burguesia e seus analistas reconhecem, 
portanto, que a economia está longe de ter se recuperado, e que o capitalismo é 
que está na berlinda.
E todo esse debate, acerca dos rumos a se seguir, está explicitamente impresso no 
próprio lema do Fórum: “Melhorar o estado do mundo: repensar, redesenhar, 
reconstruir”. Tudo isso para tentar demonstrar que os banqueiros se preocupam 
com o estado deplorável com que as maiores economias se encontram. Mas, na 
verdade, o que se está demonstrando é que a burguesia pouco se importa com os 
rumos globais, já que nenhuma medida prática, que chegue perto de pôr fim à crise 
e as instabilidades políticas e econômicas acabem.
Na realidade, não há nada que os teóricos burgueses e os grandes patrões possam 
fazer: o capitalismo está falido historicamente. Seus planos e debates se resumem 
a ver como podem adiar o colapso e fazer com que sejam os trabalhadores a pagar 
por seus efeitos.

possível”.
Apenas 2 anos depois, na mesma cidade, Lula e o PT já eram governo no 

Brasil, e o presidente eleito surpreendia e irritava os participantes 
do Fórum Social ao anunciar que, depois, iria ao Fórum 
Econômico em Davos. Naquele momento, Lula já deixava claro 
que num e noutro evento nada de diferente iria ser proposto, e que 
não fazia diferença que mudassem os governos ou em que Fórum 
estivesse.

Ali ficou provado que eles são todos iguais e que nenhum 
outro mundo é possível dentro do capitalismo. Lula, Tabaré 
Vázquez (Uruguai), Evo Morales (Bolívia), Bachelet (Chile), etc., 
foram eleitos e nada de significativo mudou, nem no mundo, nem 
sequer em seus países. Passados 10 anos, a máscara dos Fóruns 

caiu, e, para os trabalhadores, não faz mais nenhum sentido suas existências.

Soluções de “faz de conta”
O grande centro dos debates ocorridos em Davos ficou em torno das 

polêmicas regulamentações do mercado financeiro. Desde 1944, com o acordo de 
Bretton Woods, após a 2ª Guerra Mundial, não se discutia a necessidade de 
mudanças tão drásticas nas políticas econômicas dentro do 
capitalismo. Mais uma vez, diante da destruição de forças produtivas 
e de sua saturação no capitalismo, o Estado se vê obrigado a regular o 
mercado. 
No entanto, em 1944, se visava reerguer a economia capitalista, após 
ela ser totalmente destruída pela guerra; e também evitar que as 
organizações operárias tomassem o poder. Era o famoso “medo do 
comunismo”... Neste período, o capitalismo precisou, e ainda pôde, 
conceder muitos benefícios sociais aos trabalhadores, com o objetivo 
de acalmar as lutas e “dar alguma coisa para não perder tudo”.
Hoje, há 2 fatores que são ainda mais graves no papel nefasto que 
cumpre o capitalismo. O 1º deles é que não existiu nenhuma guerra em proporções 
mundiais, com toneladas de bombas caindo, milhões de mortos e a destruição física 
de fábricas, estradas, pontes, hospitais, plantações, etc. Foi a superprodução de 
mercadorias, assim como tinha sido em 1929, e a anarquia da produção combinada 

com o crescimento fictício do consumo baseado em crédito (leia-se 
endividamento), que criaram as “bolhas” financeiras e imobiliária, que levaram à 
crise mundial.

O 2º fator é que, além de ainda mais visivelmente a crise atual 
ser decorrência do capitalismo, a situação atual não permite que 
haja investimentos massivos em concessões sociais ou obras 
públicas, por exemplo. Após mais de 60 anos da última 
“reconstrução e redesenho” capitalistas, a burguesia está num 
beco sem saída, e não é capaz de evitar uma nova crise e novos 
protestos violentos contra seus governos.

Mudando de tema, a burguesia internacional, além da 
crise, também debateu o meio-ambiente em Davos. Outro 
fracasso! Podemos dizer que já está colecionando eventos em 

que se discute muito e nada é resolvido. 
Foi assim na COP-15, conferência mundial para debater as questões ambientais, 
principalmente as climáticas; e agora novamente em Davos. Nem mesmo Barack 
Obama, aparentemente demonstrando iniciativa de regular mais o mercado, com 
diversos mecanismos que impedissem o excesso de crédito, foi diferente. A 

E Lula dessa vez foi nos dois Fóruns como nos outros anos?
Lula, “o cara” do imperialismo, discursou para 10mil pessoas em Porto Alegre, 

em mais uma aparição escancaradamente eleitoreira, onde falou aos presentes todas 
as maravilhas que aplicou em seus dois mandatos... Além disso, aproveitou para 
declarar que Davos tinha perdido o glamour, numa gesto patético de tentar dizer que, 
no fundo, prefere o FSM. 
Enquanto isso, na cidade suíça, era dado a ele o prêmio de estadista global, que 
Meirelles, o tucano neoliberal, nomeado e mantido como presidente do Banco central 
dos 8 anos de Lula, recebeu em seu nome. Um prêmio dos maiores banqueiros do 

mundo, concedido pelos méritos e serviços prestados aos homens que criaram a 
crise, que demitiu milhões de trabalhadores. 
O que se torna evidente diante dos dois encontros – o dos ricos e o dos pobres - é 
que tanto um quanto o outro estão falidos e não respondem à realidade. Está na 
hora dos trabalhadores assumirem o controle de seu próprio caminho e 
fortalecerem suas lutas e resistência com a unidade nas ruas e a formação de 
estruturas populares e operárias de massas, em combinação com a luta por uma 
nova direção para os trabalhadores. Estes devem ser nossos fóruns e esse é o 
caminho para outro mundo! 

Fórum dos pobres: a burguesia fica muda, os ativistas de esquerda ficam quietos
O Fórum Social Mundial nasceu para ser o contraponto ao Fórum de 

Davos. Enquanto a burguesia se reunia para discutir as medidas necessárias para 
manter a sociedade do mesmo jeito, o FSM se propunha a reunir os 
ativistas e militantes que buscavam “um outro mundo possível”. 

Porém, mesmo o Fórum tendo nascido anunciando esse 
intuito, a direção do evento, desde o início composta de modo 
policlassista, por empresários (como Oded Grajew), grupos 
econômicos imperialistas (como o Le Monde) e organizações 
oportunistas e burocráticas (como o PT), nunca permitiram que a 
base realmente antiimperialista decidisse alguma coisa.
A experiência negativa com governos que só eram diferentes nos 
discursos dos tempos de oposição, e a ausência de propostas nos 
encontros, fizeram com que cada vez menos ativistas dedicados à 
mudança social vejam o Fórum como uma verdadeira expressão de 
um encontro que busca uma mudança. 
Os números mostram isso: o FSM já teve uma marcha de abertura com mais de 200 

mil pessoas em 2005, e este ano teve pouco mais de 10 mil, na sede de Porto 
Alegre. Qualitativamente, foi pior ainda: a maioria era de militância 
paga por centrais sindicais de direita ou ligadas, de alguma 
maneira, às políticas governistas. Eram os casos da CUT, Força 
Sindical, CTB, etc. 
.Ao contrário de alguns militantes que pensam que o FSM se 
perdeu, a própria essência da constituição do FSM é a busca por 
reformar o capitalismo. Desde sua 1ª edição, nas entrelinhas, 
ficava claro que se podia explorar, mas não tanto; que se podia 
degradar a natureza, mas não tanto; etc. 
Todas as questões discutidas, na verdade, giram em torno da 
existência do capitalismo; e, para que uma melhora para a 
humanidade seja efetivamente conquistada, somente lutando 
para acabar com o capitalismo. 
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Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, sala 41
Bairro Centro 
São Leopoldo - Av. Dr. Paulo Uebel, º 698 

Porto Alegre-RS: (51) 81310184 / 92232187

Restinga- POA-RS : (51) 91611754

Alvorada- RS: (51) 92560635

Viamão - RS: (51) 92460043

Gravataí - RS: (51) 93011531

Passo Fundo - RS: (54) 99617450

Rio de Janeiro - RJ: (21) 97887499 / 75514667

São Paulo - SP: (11) 37151557

Natal - RN: (84) 94187746

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro
Sede Rio de Janeiro - Rua do Riachuelo, 333 sala 1118 
Bairro Centro, Rio de Janeiro – RJ 

Rio Grande do Norte
Natal - Rua Valter Fernandes, n 1904
Bairro Capim Macio, Natal - Rio Grande do Norte 

Provado: Israel usou fósforo branco contra Gaza. Depois de mentir e 
negar a informação, o governo seminazista de Israel admitiu que usou fósforo 
branco, um armamento proibido pelas leis internacionais, contra civis na Faixa de 
Gaza. A agressão a Gaza, que assassinou cerca de 1,3 mil palestinos, enquanto 
apenas 13 terroristas israelenses foram mortos, violou resoluções da ONU desde o 
início, mas a impunidade seguiu todo o tempo. Agora, Israel tenta fazer um teatro, 
aplicando “punição disciplinar” a um general de brigada e um comandante de 
divisão. 

Além da punição ser ridícula para quem mandou jogar uma arma que 
simplesmente queima pessoas vivas, penetrando em sua pele e destruindo o corpo 
delas, Israel diz que os 2 militares é que aplicaram mal a arma. Isso é revoltante, 
porque um país que possui, e ainda leva estas armas para o campo de batalha (se é 
que há batalha entre mísseis, tanques e aviões contra civis armados de fuzis) é um 
Estado criminoso e genocida. 

Em Belém, Berlusconi 
pergunta: muro? Qual muro? O 
primeiro-ministro italiano, Silvio 
Berlusconi, viajou de Jerusalém a 
Belém, na Palestina, mas não 
p e r c e b e u  o  m a r c o  m a i s  
comentado da região - um muro 
com oito metros de altura erguido 
por Israel como medida de 
segurança. “Vou decepcionar 
você, porque que não percebi”, 
disse. Berlusconi com certeza 
não quis ver a barreira que 
impede palestinos de trabalhar 
em seu próprio país, hoje 
ocupado, porque se pudesse 
faria o mesmo na Itália contra os 
imigrantes de seu país. 

Racismo e nazismo juntos na 
“esquerda” mexicana. Numa demonstração 
de cunho nazista e racista como poucas vezes 
se viu tão explicitamente, o deputado federal 
mexicano Ariel Gómez, do Partido da 
Revolução Democrática (PRD), supostamente 
de esquerda, e partido-amigo do PT e 
“progressistas” das Frentes Populares, agrediu 
os haitianos em um programa de rádio. Gómez 
disse que eles têm abusado da ajuda recebida 
e que não mostravam “caras de necessidade” 
nas imagens apresentadas pela imprensa, mas 
de “insaciável abuso”. Não satisfeito, o 
criminoso disse: “Como todos os haitianos são 
negros e se parecem tanto, deveriam ser 
marcados com uma tinta indelével para que 
não seja repetida a ajuda.”. Os trabalhadores 
ainda saberão marcar gente como Gómez e 
dar o tratamento que merece.  

H o m o f o b i a  n a s  F o r ç a s  
Armadas. O general Raymundo Nonato 
de Cerqueira Filho, ao tentar a vaga de 
ministro do Superior Tribunal Militar 
( S T M )  f a l o u  b a r b a r i d a d e s ,  f o i  
homofóbico, mas foi aprovado por 
unanimidade, mostrando que os 
parlamentares e demais oficiais pensam 
a mesma coisa. Cerqueira disse que as 
atividades desempenhadas pelas Forças 
Armadas “não são adequadas para 
homossexuais”, pois “soldados não 
obedeceriam a comandantes gays”. É a 
mesma lógica preconceituosa que 
sempre foi dita contra as mulheres e 
segue sendo aplicada, com menos 
a la rde .  O genera l  dever ia  se r  
imediatamente exonerado das Forças 
Armadas e preso. Mas, como Lula acaba 
de dizer que não vai rever a anistia a 
torturadores da época da ditadura, 
podemos ter a certeza de mais uma 
impunidade.
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Reconstrução do Haiti sobre controle dos trabalhadores, paga pela reparação à exploração de séculos. 
Fora as tropas de ocupação e repressão!

Desastre ambiental e capitalismo falido

A situação do Haiti segue terrível. O número de mortos no 
terremoto já ultrapassa a casa dos 200 mil, e mais gente morre 
diariamente em consequência da falta de hospitais, assistência e 
comida. Doenças se alastram por todos os lados e o capitalismo é o 
culpado. 
Junto com os antecedentes criminosos e a negligência 
atual, as instituições capitalistas vêm se demonstrando 
incapazes de resolver até mesmo o problema da 
distribuição de alimentos, água e medicamentos. Os 
governos de diversos países, como Argentina, Brasil e 
EUA, ao invés de, em caso de não ajudar, não piorar ainda 
mais a situação, estão mandando mais soldados ao país 
devastado, intensificando a ocupação.

A solidariedade internacional mundial já é uma as maiores de 
todos os tempos, demonstrada pelo choque e disposição de ajudar de 
milhões de trabalhadores. Esse sentimento louvável de querer 
contribuir, no entanto, está sendo usado pelos governos como um 
álibi para prejudicar ainda mais os haitianos. 
Por um lado, o G-7 (grupo dos 7 países mais ricos) resolveu “perdoar” 

Não há como discutir este desastre no Haiti sem o 
relacionar diretamente à total incapacidade do capitalismo 
em prevenir fatos como estes, muito menos solucionar os 
estragos. A verdade é que, se isto tivesse acontecido em um 
país imperialista, o mesmo impacto ambiental e social teria 
proporções centenas de vezes menor, e a resolução dos 
problemas seria muito mais eficaz. 
Por a tragédia acontecer em um país habitado 
majoritariamente por negros e pobres, onde o capitalismo 
não tem nenhum interesse em ter qualquer medida favorável 
aos trabalhadores, 200 mil morreram. Temos de dizer o que 

Fora todas a tropas do Haiti!
A “missão de paz” só cumpriu o papel de precarizar ainda mais 

a vida do povo haitiano. O país, antes do terremoto, já tinha precárias 
instalações de saneamento básico; os salários eram baixíssimos; e o 
desemprego, uma praga alastrada. A mendicância e tudo aquilo mais 
característico da barbárie que o capital impõe a povos estava 

presente no Haiti. Não foi o 
terremoto o culpado de nada disso.
Por isso, além da anulação da 
dívida e da devolução dos bilhões 
que foram roubados ao longo dos 
anos, é necessário que se 
expulsem todas as tropas militares 
do Haiti. As tropas da Minustah já 
foram responsáveis por estupros e 
assassinatos no país, além de 

servirem como polícia do governo, reprimindo greves e 
manifestações.
Assim como os EUA se acham no direito de bombardear vilas no 
Paquistão e Iraque, matando quem é contra a ocupação e é chamado 
de “terrorista”; o Brasil, a ONU e os mesmos EUA acham normal 
prender e matar no Haiti, porque seriam “membros de gangues”.
 O que o Haiti precisa não é de tropas, que defendem um setor da 
disputa interburguesa que há pelo poder. O país necessita é da 
solidariedade dos trabalhadores do mundo todo, da reparação pelo 

saque de suas riquezas, e que os próprios haitianos tenham o direito 
de ser livres, sem tutela ou opressão.
Que reconstruam cada casa, cada hospital, escola e fábrica, e que 
possam investir em indústria, transporte e agricultura, para sair da 
pobreza, sem ter que pedir aos ocupantes que lhes deem alguma 
coisa, ou assistir ao emprego de todos os recursos em “postos de 
segurança”.
Para isso, é necessário que se organizem assembleias com a 
participação da população para que se decida o que e como será feito 
no país. Nesse momento, o que menos se precisam são fuzis e 
soldados controlando a vida de um povo em situação de desespero. 

A expu lsão das  t ropas 
representaria uma derrota do 
imperialismo, pois além do controle 
econômico através da reconstrução, 
querem seguir tendo controle militar 
para conter todas as possíveis 
revoltas que venham a ocorrer, no 
Haiti e na região, instável pela 
presença de países como Cuba e 
Nicarágua que, mesmo capitalistas, ainda mantêm uma e outra 
divergência. 

a dívida externa do Haiti, que já soma US$ 800 milhões. Essa medida 
na verdade não é um perdão, pois os ricos é que estão devendo ao 
Haiti. Menos de um bilhão de dólares sequer amenizam 
significantemente o roubo que fizeram e ainda fazem com o povo 
haitiano há anos. 

A anulação da dívida não é nada perto do roubo de metais 
preciosos, da escravidão, dos massacres, da imposição 
de uma indenização pelo reconhecimento da 
independência revolucionária no início do século 19, e dos 
golpes e saqueios posteriores.
O Haiti é miserável porque Espanha, França e Estados 
Unidos, principalmente, o destruíram, dividiram e 
roubaram. Dessa forma, é necessário que se devolvam 

bilhões ao país, para que os próprios haitianos reconstruam seu país. 
Toda a “boa intenção” do imperialismo, e dos países com governos 
capachos que o seguem, nada mais é que um mecanismo para que 
ele mesmo controle tudo que venha a acontecer no país. 
Sob o disfarce das doações, a burguesia vê no Haiti um investimento 
de longo prazo, de olho na possibilidade de montar indústrias e 
fábricas no Haiti, sem impostos e pagando um salário de fome aos 
que estão desesperados. 

aconteceu de fato: morreram pelo racismo e pela 
exploração. Foi o capitalismo, muito mais que o terremoto, 
quem matou tanta gente.  

Hoje, o capitalismo já desenvolveu diversos 
mecanismos para prever este tipo de desastre, e os EUA 
poderiam ter alertado que um terremoto nestas proporções 
aconteceria, já que possui todo tipo de tecnologia apara isso. 
Mas isso não é uma prioridade; pelo contrário, a prioridade 
em relação ao Haiti sempre foi a dominação, fazendo isso 
através da ONU e das tropas brasileiras. 

Por um Haiti Livre! Solidariedade política financeira com os haitianos

A liberdade do Haiti está diretamente ligada a sua 
reconstrução. Se for do imperialismo essa missão, a situação de 
pânico e desalento se transformará em mais superexploração e 
oficialização da miséria, o que já existia desde antes do terremoto. 
Por isso, estamos fazendo uma ampla campanha com debates, 
colagem de cartazes e panfletos nas categorias de trabalhadores e 
em grandes concentrações populares, como forma de expandir a 
solidariedade política com o Haiti. Além disso, estamos nos somando 
à campanha da CONLUTAS, com arrecadações financeiras para 
ajudar as organizações de classe no país.

O Haiti precisa ser reconstruído com uma economia socialista, 

operária e popular, e isto só poderá ser 
obra dos próprios trabalhadores. A 
d o m i n a ç ã o  d o  imperialismo no 
Haiti vai respingar nos trabalhadores 
de todo o mundo, p o i s  f o r t a l e c e  
quem nos explora e oprime. Ter um 
H a i t i  l i v r e ,  e x p u l s a n d o  o  
imperialismo é uma v i t ó r i a  d o s  
trabalhadores no mundo todo, e 
cada vez mais, somos todos haitianos. 
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Páginas Centrais

Brasil: uma nova potência, 
Ou um país ainda mais dominado?
O Brasil vem sendo retratado pelo governo e pela imprensa 

como um gigante prestes a explodir e se tornar uma nova potência 
mundial. Onde se ligue um rádio, se abra uma 
página de jornal, ou se veja um programa de 
notícias na TV, lá estão as declarações de 
políticos, entrevistas com "especialistas" e 
dados selecionados "provando" esta nova tese. 
No entanto, ao esfriarmos um pouco a cabeça e 
verificarmos qual é a realidade por trás desse 
discurso ufanista e grandiloquente, nos damos 
conta de que só existem promessas, e que a vida 
permanece a mesma, com os problemas se 
agravando.

Os números não mentem, mas 
podem ser distorcidos. E é essa técnica, junto 
das projeções fantasiosas para o futuro, sem que 
exista nenhuma comprovação dessas 
expectativas, que formam a base do discurso de 
que "esse é um país que vai para a frente", como a ditadura gostava 
de dizer, ao propagandear o seu "milagre econômico". Esse termos 

designaram os anos maia duros e repressivos da tortura no Brasil, 
mas em que havia um crescimento acelerado do PIB, às custas do 

endividamento geométrico do país. No fim 
das contas, o "milagre" foi mais um passo 
ladeira abaixo. Mas seria impensável 
alguém dizer isso na época, em que era 
consenso que o Brasil se aproximava de 
um futuro promissor, como nova potência.

Collor atribuiu a si mesmo a missão 
de que colocaria o Brasil no caminho do 
progresso; FHC jurava que o Brasil sem 
inflação era um novo país, candidato a 
superdesenvolvido; e, agora, Lula... faz 
parte da propaganda de governo exaltar 
avanços i rrelevantes e esconder 
retrocessos bem mais significativos. 

Nesta matéria tentaremos discutir 
alguns aspectos dessa ideologia 

claramente enganosa e reacionária, de esperar que o Brasil, com 
este mesmo sistema, governo e regras do jogo possa aguardar sua 
vez de ser grande.

Pré-sal: o petróleo não é mais nosso

Com a descoberta de jazidas gigantescas de petróleo na 
chamada camada pré-sal, o Brasil pula de um produtor médio para o 
patamar de um dos maiores donos de reservas do mundo. Em cerca 

de 10 anos, é possível que o Brasil se torne um 
grande exportador desse importantíssimo recurso 
energético. O pré-sal é um dos eixos do discurso 
de "Brasil potência".
No entanto, o pré-sal ainda nem começou a gerar 

produção em larga escala, e já não é do povo 
trabalhador brasileiro. O governo Lula autorizou a 
manutenção de todas as concessões privadas 
que existem hoje, incluindo as que se localizam 
em áreas abrangidas pelo pré-sal. Mesmo que a 

descoberta tenha sido feita com recursos e investimentos estatais, os 
empresários vão lucrar em cima.

Não contente com isso, Lula encaminhou ao Congresso 4 
projetos que aumentam ainda mais o roubo do petróleo. Nem mesmo 
as novas áreas descobertas não serão estatais, e todas passarão 

pelos leilões, iniciados por FHC e ampliados por Lula, através dos 
quais, megaespeculadores e multinacionais se apossaram de boa 
parte de nossas riquezas. A Petrobrás pode ficar com apenas 30% 
das novas jazidas. Pelo menos é alguma coisa, não é? Na verdade, 
não, pois nem mais a P e t r o b r á s  é  
" n o s s a " .  L u l a  privatizou ainda 
mais a empresa, e v e m  
e n t r e g a n d o  o  c o n t r o l e  
p e t r o q u í m i c o  b r a s i l e i r o  à  
B raskem,  b raço  energético da 
e m p r e i t e i r a  Odebrecht.

Assim, o pré- sal vai trazer 
muita riqueza. Mas não vai ser o 
país, muito menos os trabalhadores que vão ganhar qualquer coisa 
com isso. Isso, inclusive, não vai ser nenhuma novidade, já que os 
atuais maiores produtores de petróleo são países muito 
subdesenvolvidos e com a população em condições precárias. 

Copa do Mundo e Olimpíadas

ganhou nada, social e politicamente, com o evento. Pelo contrário.
Para pegarmos um exemplo mais recente, falemos do 

PanAmericano do Rio. Esta competição obscura, que não serve de 
parâmetro sequer esportivamente, 
gastou quase 10 vezes o que tinha sido 
orçado! Ou seja, o Pan serviu apenas 
para Lula escutar uma vaia histórica, 
para empreiteiras lucrarem como 
nunca e políticos roubarem como 
sempre.

A Copa e Olimpíada não poderão 
ser vistas pelos trabalhadores, com seus ingressos 
milionários, e só trarão desvio de verbas, dívidas e 

autopromoção dos governos.

Parodiando o efeito da vitória brasileira na Copa de 70, 
capitalizada por Médici para saudar a situação do país, em plena 
ditadura; o governo Lula tenta vender o peixe de que está tudo dando 

certo, após a escolha do país para 
sediar a Copa em 2014 e as 
Olimpíadas em 2016.

Neste aspecto, para 
c o n t e r  a  e u f o r i a  
despropositada, é importante 
olharmos a história. O Brasil 

sediou a Copa em 1950, e não consta que tenha mudado 
uma vírgula depois disso. Da mesma forma, foi a 
sanguinária ditadura argentina quem sediou a última Copa 
realizada na América do Sul, em 1978. Também neste evento, o 
governo tentou tirar proveito. Mas a Argentina, mesmo campeã, não 
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O último, e um dos mais fortes argumentos governistas 
para defender a "saúde" do país, é a versão de 
que o Brasil deixou de ter dívida externa e agora 
empresta dinheiro ao FMI. Metade disso é uma 
mentira deslavada, e a outra é uma verdade 
vergonhosa.

O Brasil, sob o comando do PT teve um 
dos maiores saltos da dívida pública de sua 
história. Hoje, a dívida pública chega perto de 
1,5 trilhão de reais! Isso nunca aconteceu. 
Percentualmente, a dívida só cresce, apesar de 
bilhões serem gastos todos os anos com os 
juros. De 2008 para 2009, o endividamento 
passou de 37% para mais de 43% do PIB.

A falácia de que a dívida acabou é fruto de 
um jogo de cena. O governo "pagou" a dívida em 

A verdade é dura, mas precisa ser dita: o 
Brasil não está indo, nem pode ir rumo a se 
tornar uma potência. Isso vale para o Brasil e 
para as dezenas de países pobres e 
semicoloniais que existem hoje.

Isto tampouco é culpa de 
Lula, ou de algum governo 
isoladamente. Isso é assim por 
algo muito maior: o capitalismo, 
como modo de produção 

chegou a seu limite, e não cresce mais. 
Nesta fase, descrita pelo revolucionário russo 

Vladimir Lênin como imperialismo, a burguesia já não 
pode crescer para "locais novos", nem há espaço 
para novos integrantes do clube. Um burguês ou um 
país burguês, para aumentarem seus lucros, 
precisam tomar a parte da exploração que outro 
burguês ou país esteja usufruindo. Assim, a luta por 
espaço no capitalismo imperialista assume um 
caráter canibal, em que um burguês destrói ou 
compra o outro (e daí as fusões e monopólios), e os 
países entram em guerra para definir quem ficará 
com os mercados consumidores e matérias-primas.

Esta época, marcada por guerras, crises e 

Dívida não foi paga

Não há espaço para desenvolvimento no imperialismo 

dólares ao FMI, fazendo muito 
mais dívida, em títulos públicos. 
Neste caso, não trocou 6 por 
meia dúzia, e sim por uma dúzia 
inteira. A mentira, porém, se 
baseia no fato de que a dívida 
agora é para um credor  
desconhecido e pulverizado em 
m a g n a t a s  e s t r a n g e i r o s ,  
governos de países imperialistas 

e banqueiros em geral, sem que nenhum deles tenha a antipatia 
concentrada que tinha o FMI.

Do outro lado, é verdade que, mesmo devendo cada vez mais, 
o Brasil ofereceu dinheiro emprestado ao FMI. Esta ação é um 
escândalo, pois além de retirar recursos da saúde e educação, dá 
verbas para um órgão imperialista que estava falido poder se 
recuperar, e voltar a impor seus planos de destruição mundo afora, 
receitando demissões e privatizações.

revoluções (como parte da resistência da classe 
trabalhadora), traz ainda mais miséria aos pobres, 
e empobrecimento a setores que antes ainda 

escapavam desses ataques. Os 
ricos são cada vez mais ricos, e 
em menor número, e os pobre se 
multiplicam e se tornam ainda 
mais pobres.

No capitalismo, o Brasil só 
tem este triste destino pela frente. 
Mas a História, por outro lado, nos mostrou como foi 
possível que uma ilha minúscula como Cuba se 
tornasse uma potência esportiva, em saúde e 
educação (antes de ver tudo isso retroceder nos 
últimos anos). Não foi com Copa do Mundo que Cuba 
deu este salto. Da mesma forma como países de 
economia rural e atrasada, como a China e a Rússia 
viraram potências sem sediarem evento nenhum. O 
que fez estes países avançarem foram revoluções 
socialistas, em que o Estado passou ao controle 
operário, mesmo que burocrático, e conquistas 
sociais foram arrancadas através da expropriação 
burguesa.

A crise econômica mundial, ao contrário da 
bravata da "marolinha" de Lula, atingiu em 
cheio o Brasil. Foram mais de 1 milhão de 
desempregados, que, mesmo com o índice 
retornando ao patamar anterior, após 1 ano, 
deixou um rastro de dívidas, rebaixamento de 
salários e gastos públicos com seguro-
desemprego. O Brasil assistiu a quase 2 anos 
de paralisia produtiva, com a indústria 
despencando quase 20%, reduzindo a 
arrecadação e endividando o país. 

O ministro Guido Mantega, disse que o 
Brasil não tem "pibinho", e sim "pibão". Só se 
for na cabeça dele, que jurou que o Brasil 

nunca entraria em recessão e que 
cresceria 2% ano passado. Aconteceu tudo 
ao contrário. Hoje, a inflação volta a 
preocupar; os juros brasileiros são os mais 
altos do mundo e devem tornar a aumentar; 
e o arrocho ao funcionalismo e lentidão em 
obras são reflexos cada vez mais comuns, 
devido à queda do recursos do orçamento. 

O PIB brasileiro entrou em recessão, 
e, mesmo após passar pelo pior, segue 
pífio em comparação com outros 
s u b d e s e n v o l v i d o s .  O  í n d i c e  d e  
"crescimento" é mais baixo que o da Índia, 
Argentina e outros países que ninguém 
imagina que se tornem potências 
econômicas, nem daqui a um século.

PIBinho

Um Brasil potência é possível... só se for socialista, 
e como parte de uma mudança internacional.
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Lula e as televisivas fórmulas 
para mostrar um governo que não existe.

Lula sabe a importância que tem uma boa propaganda. Um dos 
responsáveis pela sua chegada à presidência foi Duda Mendonça, famoso 
por arrebanhar montanhas de votos divulgando qualquer político, mesmo 
com o passado mais sujo, como Malluf. Foi ele quem, além de elaborar 
todas as propagandas governamentais, reformulou toda a aparência do 
presidente, desvinculando-a de ex-sindicalista barbudo, para passar a ser o 
“Lula paz e amor” usando terno italiano.

Chegada à reta final do 2º mandato, tendo lançado a candidatura da 
ministra Dilma Roussef com muito tempo de antecedência, a preocupação 
do PT agora é fazer com que essa candidata tenha grande projeção e 
garanta a continuidade das políticas e dos cargos dos petistas. Para isso, a 
receita é a mesma: muito dinheiro para transformar a água em vinho e fazer 
Dilma subir nas pesquisas.

Lula leva Dilma ao seu lado em todos os palanques possíveis, para 
se projetar inaugurando placas do PAC. E isso já surtiu efeito, já que a 
ministra apresenta, na última pesquisa, um aumento significativo, 
encostando nos índices de Serra. O candidato do PSDB tem agora 33,2%, 

enquanto Dilma aparece logo depois, com 27,8% das intenções de votos.
Como o dinheiro é da população mesmo, Lula vetou a decisão do 

Congresso que limitava os gastos com publicidade, diárias e locomoção de 
funcionários e obras no ano eleitoral ao mesmo teto de 2009. Isso significa 
que, em plena campanha, o governo ficará mais livre para gastar com 
propaganda, divulgar obras e viajar, sem gastar um centavo de outra 
fortuna: a dos financiamentos legais e de caixa-2, com que os empresários 
vão abastecer Dilma e tentar garantir sua eleição.

 São duas fortunas, lado a lado. Provando que a burguesia mais 
consciente não distribui dinheiro por simpatia, e sim por avaliação política e 
oportunidade de negócios, a arrecadação eleitoral de Lula teve muito mais 
dinheiro que a de Serra em 2002 e Alckmin em 2006, ambos do PSDB. Este 
ano, depois de lucrarem como nunca, os burgueses devem preferir ainda 
mais financiar a candidatura de Dilma. Do outro lado, estará a imensidão de 
recursos públicos para gastar em propaganda mal-disfarçada de Dilma, o 
que, além da campanha eleitoral antecipada, garante ao PT a “simpatia” 
comprada da mídia, que, como todos sabem, fala bem de quem paga mais.

 
Enquanto Lula oferecer verbas, a mídia estará de ao seu lado

Quem dá, recebe! A mídia não é independente! Globo, Record e Lula: tudo a ver. 

Mais impressionante que a confecção de um filme sobre sua vida, 
que adultera sua trajetória para render mais votos, é a onda de promoção 
que a mídia deu a esta “obra de arte”, assim como faz com tudo que Lula 
diga ou faça. A publicidade em torno do presidente é diária, e quase sempre 
elogiosa. 

Mesmo no auge do mensalão, em que se provou que Lula e a 
quadrilha de José Dirceu compravam votos de deputados para aprovar seus 
projetos, a Rede Globo (maior emissora do país), para darmos apenas um 
exemplo, amenizava as críticas. A Globo chegou a montar uma entrevista 
fajuta com Lula, sendo “entrevistado” no exterior por uma modelo, no 
mesmo momento em que fugia de todas as declarações aos órgãos de 
imprensa e à população brasileira.

Mas, além disso, o projeto melhor sucedido nos dois mandatos de 
Lula é sua autopromoção, com inúmeras campanhas publicitárias que cada 
vez mais mostram uma mentirosa realidade, onde o Brasil que aparece nas 
TVs e revistas não se assemelha em nada com o Brasil que vivemos 
diariamente. É uma avalanche de falsas notícias grandiosas, de “boas 
notícias” para o futuro e mais um monte de dados selecionados para 
“mostrar o que é bom e esconder o que é ruim”.

Neste universo paralelo mostrado pela imprensa, o país está 
passando por um momento de bonança, onde grandes potências mundiais 
se dobram diante de Lula e suas políticas econômicas, e o Brasil será uma 
das maiores potências do mundo nos próximos anos. Alguns 
acontecimentos são agigantados para dar essa impressão, como a Copa do 
Mundo no Brasil em 2014 e as Olimpíadas do Rio em 2016, nosso país 
sendo o primeiro na América Latina a sediar os jogos. Como se o Uruguai 
fosse hoje uma potência, por ter sediado a 1ª Copa do Mundo 
latinoamericana. Aliás, a 1ª que existiu. Uma façanha!

Chegaria a ser cômico este ufanismo sem sentido, se ele não fosse 
pago com nosso dinheiro. Lula bateu todos os recordes em propaganda 

Os trabalhadores acompanharam a disputa entre Globo e Record. A 
primeira luta para manter seu semi-monopólio da mídia no Brasil, e a outra 
tenta ampliar cada vez mais seu espaço, e acaba abocanhando parte do 
mercado da Globo. Mas, apesar de toda essa disputa entre as duas 
emissoras, ambas defendem Lula e abrem espaço dentro de suas 
emissoras para divulgar as farsas do governo, já que as grandes emissoras 
têm interesse em que se mantenham todas as políticas aplicadas nesses 
últimos anos. 

Por isso, além de nos intervalos comerciais, onde vemos as 
propagandas dizendo que Lula está construindo um Brasil de todos - o que é 
uma grande mentira -, nos jornais, novelas e demais programas vemos 
claramente a promoção governamental. Um caso evidente foi à recente 

paga nestes 8 anos, e a imprensa, agradecida, sabe retribuir. Abaixo, a 
evolução dos gastos em publicidade de 2003 a 2008 (em 2010, a coisa será 
pior).

A tabela fala por si mesma: enquanto a “ajuda” ao Haiti destruído 
talvez chegue a R$ 15 milhões (e vão ajudar qualquer um, menos o povo 
pobre), serão cerca de R$ 9 bilhões em publicidade!

Todos os resultados das pesquisas mostram o crescimento das 
intenções de votos em Dilma, e a alta popularidade de Lula. Vemos que há 
um grande empurrãozinho para isso, ao observarmos que não se para de 
falar nos 2, sempre com “novidades” e grandes promessas.

O gasto abusivo que o governo federal tem com publicidade, sob 
todas as formas possíveis - rádio, 
televisão, internet, etc. – é ainda 
maior, se contabilizarmos  as 
e s t a t a i s ,  c o m o  C o r r e i o s ,  
Petrobrás, Banco do Brasil, e 
Caixa. Esta última, por exemplo, 
pagou os anúncios recentes mais 
c a r o s ,  c o m  o s  p r i m e i r o s  
comerciais da virada do ano, em 
que não divulga o banco, suas 
taxas, seus atrativos, e sim 
promove Lula, através do ex-
jogador Raí e do Minha Casa 
Minha Vida, para o qual não há nem recursos nem funcionários, mas que já 
está na “boca do povo”.. 

Nota-se que sempre em ano eleitoral, mesmo sendo somente 
eleições municipais, o governo aumenta seus gastos para autopromoção, 
mas em 2006 foi o auge. O que aconteceu em 2006? Eleições presidenciais. 
Por isso, 2010 promete!

visita, da nada simpática Dilma Roussef, fazendo uma omelete em sua 
casa, no programa de Luciana Gimenez. Tudo para utilizar o espaço como 
palanque eleitoral e tentar simpatizar ainda mais a sisuda aparência de 
Dilma. 

Em tempo: a omelete não deu certo, e a audiência menos ainda. 
Dilma não conseguiu fazer o prato e a “atração” terminou a noite em 5º lugar 
- atrás de Globo, Record, SBT e Band -, quase empatada com a TV Cultura. 
A média de Ibope do programa de Luciana Gimenez foi 1,7 e o pico, 3,1 
pontos.

Apesar da ineficiência de algumas medidas, porém, é evidente que a 
saturação da mídia com a exposição da candidata vai levar a seu 
crescimento, o que apenas contribui com a conclusão de que as eleições 
são uma farsa, em que ganham os mais ricos e com mais propaganda 
eleitoral.

Lula deu mais 15 anos à Globo!
Lula fez por merecer todo esse apoio que está sendo concedido. 

Graças a ele, todas as cinco concessões da rede Globo foram renovadas 
por mais 15 anos, em maio de 2008! Isso sem passar por nenhum debate 
com a sociedade. Tudo conforme a melhor forma de governar, por baixo 
dos panos, com acordões e muita propina. 

Dentre todos os inúmeros motivos que levam à burguesia da mídia a 
dar total apoio a Lula é que o governo federal e suas estatais são as maiores 
anunciantes de publicidade do Brasil. Segundo pesquisa elaborada pelo 
Ibope em 2009, dentre as 15 empresas que mais utilizam anúncios em 
mídia, a Caixa fica na 4ª posição e a Petrobrás na 11ª. É um ótimo negócio 
ser aliado de Lula. Garante os projetos da burguesia, e de quebra ainda 
gastam bilhões de reais em propagandas. Tudo financiados pelos milhões 
de trabalhadores.  

A burguesia tem sua voz como único discurso na mídia. É a 

mesma voz que trata os garis como lixo, como demonstrou Boris Casoy; ou 
quando William Bonner se refere aos telespectadores do JN como Homer 
Simpson - um personagem que não tem capacidade de absorver conteúdos 
complexos-. A mídia imbeciliza, aliena e manipula informações, 
“construindo” opiniões conforme os interesses das grandes empresas. 

Não existe mídia independente, e todos os meios de comunicação se 
utilizam dos conteúdos para transmitir os interesses da burguesia, 
reproduzindo como ideologia de toda a sociedade a ideologia da classe 
dominante. 

Hoje, este propósito depende de dar continuidade ao governo do PT, 
já que a gestão de Lula foi bem sucedida em aplicar reformas que atacam os 
direitos dos trabalhadores, arrocham salário e retiram benefícios da 
população. Mais do que nunca, o circo está garantido por um longo tempo.
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Incapaz de fazer as mudanças prometidas, Chávez aumenta a repressão 
contra os trabalhadores e a juventude venezuelanos.

A Venezuela e o presidente Hugo Chávez vivem uma crise política de grandes 
proporções. Há alguns meses, o país passou por cortes sistemáticos de energia, 
deixando milhares de pessoas sem luz em suas moradias, num caso flagrante de 
apagão provocado pelo sucateamento do serviço público. 
Hoje, o que Chávez tentava esconder através dos discursos inflamados, fica bastante 
claro: a Venezuela está sendo atingida fortemente pela crise econômica, e o governo 
tem jogado seus efeitos sobre os trabalhadores, com racionamento e hiperinflação. 
Essa realidade bastante decadente já está causando revolta e insatisfação em boa parte 
da população. Até mesmo a retórica e os discursos efusivos de Chávez são incapazes 
de apaziguar os ânimos. 
Aos poucos, vai sendo desmascarada a farsa do “socialismo do século XXI”, à medida 

que a situação da classe trabalhadora no país se torna cada vez pior. Assim, vai-se 
fazendo a experiência com o governo de Chávez, e se percebendo que ele é incapaz de 
resolver os problemas da população, pois mantém a propriedade privada dos meios de 
produção e governa para a burguesia (ainda que se enfrente com setores do 
imperialismo).

Nas últimas semanas, os preços não paravam de subir, provocados pela 
inflação já com sinais de descontrole e agravada pela maxidesvalorização do bolívar, 
moeda venezuelana. Essa medida ajudou os empresários exportadores, mas 
encareceu muitos produtos importados e tosos os eletrônicos, automóveis, etc., que 
também têm componentes estrangeiros. Uma coisa alimentou a outra e a inflação se 
combinou com o desabastecimento. Resultado: raiva popular e desejo de Chávez achar 
um bode expiatório a todo custo.

Chávez ressuscita crise com RCTV para polarizar artificialmente o país.
O clima ficou ainda mais tenso ao Chávez anunciar o fechamento de seis canais 

de televisão, entre eles a RCTV (no canal a cabo); todos por se recusarem a transmitir 
seus discursos. Isso levou a que se intensificassem os protestos contra Chávez, 
instaurando o caos em muitos pontos do país. Em um destes protestos, a polícia matou 
dois estudantes. As aulas foram suspensas em todas as universidades do país e três 
integrantes do governo pediram demissão de seus cargos.

Claramente, Chávez preferiu abrir uma nova guerra política no país, 
deliberadamente criando problemas a si mesmo, no terreno político, para tentar 
polarizar o país e obter o apoio das camadas proletárias e populares mais pobres, bem 
como dos trabalhadores organizados. O presidente venezuelano sabe que a direita 
típica já não lhe apoiava com entusiasmo, ou mesmo lhe fazia oposição. Por outro lado, 
a base social de apoio chavista, concentrada nos bairros mais pobres e operários, vinha 
escapando de sua influência.
Com o ardil de trazer a golpista e pró-imperialista RCTV à cena, Chávez cria o cenário de 
“ruim comigo, pior com a RCTV e os golpistas, que querem voltar”. Chávez joga todas 
suas fichas em atribuir um inimigo a seu governo e exigir o apoio incondicional da 
maioria da poulação, justificando a repressão e as medidas de força que já queria tomar, 

não contra capitalistas derrotados, mas contra operários cada vez mais independentes.
O presidente venezuelano apresenta os protestos como uma tentativa do imperialismo 
de enfraquecer o seu governo. Chávez acusa a todos os estudantes que se levantaram 
contra o fechamento dos canais de televisão como fascistas e mandados pelos EUA. 
É verdade que o imperialismo tenta se impor de todas as formas em todos os países da 
América Latina e do mundo, e para isso se usa de todos artifícios, que vão desde os 
governos de Frente Popular, como o do próprio Chávez, até bandos fascistas. Mas, 
partir dessa verdade para taxar todo e qualquer tipo de manifestação como um golpe do 
imperialismo, nada mais é que tentar esconder a incapacidade deste governo em 
transformar radicalmente o país, como diz em seus discursos; e dar um tom onipotente 
ao imperialismo, como se a luta de classes não existisse e a massa fosse apenas uma 
marionete na mão da burguesia. 
O fato é que, por mais que xingue e esperneie, do ponto de vista da economia o governo 
venezuelano não representa ameaça alguma. Toda sua rusga, principalmente com os 
EUA, não vai para a prática, pois o fornecimento de petróleo e o pagamento da dívida 
externa nunca foram abalados. 
Se tem uma coisa que caracteriza Chávez é o nacionalismo burguês e não socialismo. 
É um governo burguês, que se apoia no repúdio ao imperialismo existente na América 
Latina para seguir atacando e massacrando trabalhadores, como qualquer outro.RCTV: uma emissora golpista

A RCTV é uma emissora totalmente a serviço dos setores mais de direita dentro 
da Venezuela. Foi esta emissora que ajudou a levar a cabo uma tentativa de golpe no 
país em 2002, que foi derrotado pela mobilização dos trabalhadores. 
Foi neste processo que Chávez conseguiu alavancar a sua imagem, se postulando 
como um caudilho na luta contra o golpe, cumprindo em gênero, número e grau com o 
papel destinado às Frentes Populares, que é de estancar processos revolucionários 
quando estes estão em andamento.
Diferentemente de outros governos também de Frente Popular, como Lula no Brasil, que 
são eleitos antes mesmo de que processos mais radicalizados estourem (as chamadas 
Frentes Populares preventivas), Chávez cumpriu o papel de, no calor dos 
acontecimentos e da revolta da população, canalizar a indignação para uma saída por 
dentro do regime. Esse resfriamento das lutas, por parte de Chávez, porém, não pôde se 
dar sem que se concedessem algumas coisas aos trabalhadores. Poucas vezes no 
terreno econômico, muitas vezes no terreno meramente simbólico, ou político. Foi o 
caso da RCTV.
Desde 2002, a punição aos golpistas, sua prisão, expropriação de seus bens e 
fechamento de sua imprensa pró-fascista era uma reivindicação popular; aliás, nunca 
cumprida por Chávez. O presidente preferiu negociar com parte dos golpistas, 
assimilando-os em seu governo; e tolerando e anistiando os que não aceitaram este 
acordo.
À parte disso, porém, as massas sempre estiveram mais adiante de Chávez, e 
impuseram a nacionalização de empresas, as greves com ocupação em muitas 
fábricas, e as lutas para punir os golpistas. Foi nesse contexto que, tentando ganhar o 
apoio popular para a futura alteração constitucional que faria, para obter mais poderes, 
Chávez não renovou o contrato com a RCTV.
Essa medida de Chávez foi completamente limitada e covarde, pois permitiu que os 
burgueses mantivessem a propriedade de muitos de seus bens, e retomassem a 
produção a cabo; bem como só fez alguma coisa 5 anos depois, sob pressão popular. Ao 

mesmo tempo, Chávez deixou livres todos os outros canais golpistas e não tocou no 
dinheiro desse setor burguês. Na prática, Chávez transformou a bandeira popular de 
fechamento da RCTV, bastante correta, em uma bandeira que lhe conferiu mais 
poderes e substituiu a empresa privada por uma TV governista, que seguiu mentindo e 
sendo contrária aos trabalhadores.
No entanto, apesar de não apoiarmos a medida de Chávez em 2007, como os 
revolucionários nunca apoiam uma medida burguesa; a compreendemos como uma 
ação necessária para dialogar com a maioria dos trabalhadores, que queria seu 
fechamento, e estivemos entre os que não aceitavam que ela fosse reaberta e 
reintegrada a seus “donos” golpistas.
O fechamento do canal aberto da RCTV era reivindicação popular contra quem tentava 
dar um golpe no país, feito por pressão das massas e não por vontade própria. Foi uma 
ação burguesa, que não expressou o destino que os trabalhadores exigiam, mas que 
respondeu a uma bandeira legítima dos trabalhadores de atacar os golpistas.

Nós defendemos que se cancelem as concessões de todas emissoras que 
estão a serviço de grupos empresariais e patronais golpistas ou fascistas, e isso não 
tem nada a ver com a pregada “liberdade de expressão” que a burguesia, pequena-
burguesia e esquerda reformista defendem. São os trabalhadores quem devem decidir 
que canais vão existir e que programação será feita.
Não aceitamos, porém, que governos fechem empresas para seus propósitos, e por 
isso não apoiamos Chávez em 2007, exigindo o fechamento sob controle dos 
trabalhadores. A estatização e controle operário sobre os meios de comunicação é 
parte do programa revolucionário. 

São os trabalhadores que devem controlar todos os canais de TV e emissoras 
de rádio; caso contrário, mesmo que se cancelem as concessões de algumas, como 
Chávez fez com a RCTV, outras emissoras vão seguir sendo o mecanismo de 
propaganda ilimitada de um governo que nada de concreto apresenta na vida dos 
venezuelanos. 

A tragédia se repete como farsa

O fracasso do capitalismo populista e eleitoreiro de Chávez. 
Por uma revolução radical e socialista na Venezuela!

O fechamento da RCTV a cabo (ou RCTI), agora em 2010, é a tentativa de repetir 2007 
sem pressão popular, sem reivindicação dos trabalhadores e como uma farsa montada 
para justificar a repressão chavista.
O governo se utiliza de um sentimento que ainda existe de ódio à RCTV e à direita, 
justamente para criar uma cortina de fumaça e desviar a atenção dos problemas reais, 

como a inflação, o desemprego e a crise econômica, e criar um “inimigo externo” que 
uma o país em torno de Chávez.
Por trás disso, aumenta a repressão sobre os movimentos sociais e a todos aqueles que 
se opõem ao seu governo pela esquerda, defendendo os interesses dos trabalhadores. 
Se a ação de 2007 já não era progressiva (ainda que a bandeira de fechamento fosse), a 
atual medida de Chávez é uma agressão aos trabalhadores, por ser apenas uma parte 
de uma escalada autoritária e repressiva contra todos que não lhe apoiem.

Nesse debate, existem algumas posições a respeito desta postura. Há aqueles que 
utilizam desta postura autoritária de Chávez para rechaçar o socialismo. Essa posição é 
inaceitável, pois condena a vítima, o socialismo (que Chávez ataca, ao contrário de 
defender, como diz). É pior que condenar o socialismo por causa de Stálin, que o 
degenerou, pois na Venezuela nem isso aconteceu.
Outros defendem as medidas deste governo como progressivas, e como vitórias para a 
classe trabalhadora. São algumas organizações de esquerda como o PSOL, por 
exemplo, que vê este governo como um forte aliado dos trabalhadores. Este é o outro 
lado: o dos que capitulam aos que destroem a ideologia socialista e governam para a 
burguesia, como se fosse melhor se aliar ao agressor que mata com a bala, ao invés do 
que mata com a faca.

Nós, do Movimento Revolucionário, entendemos que este governo é uma peça 
no jogo da burguesia. Depois de todos os processos de luta por que passou a 
Venezuela, não existia outra forma de fazer com que a população e os trabalhadores 
deixassem de tomar conta de tudo, a não ser se utilizando de um governo com uma boa 

retórica, inclusive que se autoproclamasse socialista.
Chávez, portanto, não é “melhor que a direita”, um “mal menor” ou “progressivo”. Ele é o 
elemento máximo, individualmente falando, da traição da revolução venezuelana e um 
agente dedicado da contrarrevolução e repressão aos trabalhadores. Sua postura 
parece bem melhor que a de Uribe, na Colômbia, e mesmo Lula, no Brasil, porque as 
massas da Venezuela estão muito mais mobilizadas que no Brasil e Colômbia. 
O que levou Chávez ao governo na Venezuela foi o sentimento progressivo de que era 
necessário mudar o país. Anos depois, essa experiência prova que, ao não ter um 
projeto de ruptura com o capitalismo, que exproprie toda a burguesia do país, que 
coloque a imprensa, as universidades e escolas e bancos sob controle de um Estado 
dos trabalhadores, Chávez é mais do mesmo. É diferente na forma, mas mantém o 
conteúdo
Na Venezuela, como no mundo todo, a tarefa ainda é lutar por uma revolução de massas 
socialista, a partir de uma direção revolucionária. Por um Estado seja controlado pelos 
organismos de luta da própria classe trabalhadora e não por um caudilho personalista. 


