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Nós, da Convergência Socialista da Argentina e do Movimento 
Revolucionário do Brasil, coincidimos em caracterizar a situação 
mundial atual como revolucionária, já que existe um ascenso 
internacional da classe trabalhadora e dos povos que questiona 
objetivamente o projeto da burguesia mundial. Esta, por sua vez, é 
impossibilitada de recuperar a ofensiva mediante concessões, uma vez 
que estruturalmente não pode fazê-las, tampouco através de políticas 
repressivas, porque a relação de forças é completamente desfavorável 
para o grande capital. 

Esta situação abre uma grande oportunidade para que os 
trabalhadores se convertam em protagonistas da resistência, de 
maneira que cada reivindicação específica se converta em uma luta 
política que dispute o poder contra a burguesia.

Para os revolucionários é assim por que somos os únicos em 
condições de dar a essas lutas um programa coerente, propondo uma 
saída concreta diante da brutal crise capitalista: a saída socialista. 
Nesse contexto existe um espaço tremendo para a agitação das 
consignas do programa revolucionário, trotskista. 

A vanguarda da situação revolucionária mundial continua se 
desenvolvendo no norte da África e Oriente Médio, onde a heróica 

resistência Líbia 
já chega com 
força na Síria, e a 
segunda fase da 
r e v o l u ç ã o  
egípcia, na qual 
os trabalhadores 
estão fundando 
novos sindicatos 
e organismos de 
l u t a  q u e  
começarão a se 
transformar em 
p o n t o s  d e  
re fe renc ia  de  
enfrentamento 
contra o atual 

governo burguês, seguem dando exemplo para os demais povos da 
região. 

A classe trabalhadora egípcia, a maior e mais importante da 
zona, precisa jogar um papel fundamental na luta estratégica pela 
liquidação dos regimes autocráticos islamitas e o braço imperialista de 
Israel. Assim como na Grécia e outros países, começaram a se 
desenvolver, ainda que de forma inicial, os novos organismos de poder, 
os embriões de “soviets” que nós revolucionários temos que apostar 
com o objetivo que se transformem em pontos de apoio e organização 
das futuras insurreições.

Dentro dessa situação mundial a Argentina está à frente da luta 
contra os planos de ajustes do nosso continente, um processo no qual 
surge uma nova camada de ativistas jovens muito radicalizados e anti-
burocráticos, uma numerosa vanguarda que pode derrotar os aparatos 
reformista e centristas.

Mesmo que o Brasil não esteja à altura da luta de classes da 
Argentina, o movimento operário deste país começou a se mover, 
assim como distintos setores das classes oprimidas começam um 
processo de enfrentamento contra os planos de Dilma, tão 
fundamentais para a região, já que o Brasil é o país mais importante da 
América Latia e o lugar onde existe a maior e mais concentrada classe 
operária.  

Essa situação tende a se agravar ainda mais, visto que a crise 
econômica e política impõe que diferentes governos exijam cada vez 
mais sacrifícios das suas respectivas classes trabalhadoras. Os planos 
de ajustes na Europa indicam a que custo os burgueses pretendem  
resolver esta crise, atacando os direitos, o emprego, os 
desempregados, etc. Sem dúvida, além das pretensões da classe 

dominantes, não existe possibilidade de recuperação imediata. A 
tendência é que se aprofunde a crise, e, como reação, que se 
intensifiquem as lutas, as greves e as revoluções.

Assim, Movimento Revolucionário e Convergência Socialista 
decidem começar a pôr em marcha uma Corrente Internacional para 
intervir sobre este processo mundial, caracterizando e tratando de 
ajudar os trabalhadores para que se coloquem como direção 
consciente na luta pela derrota dos planos burgueses e pela 
construção do socialismo. Para isso, devemos propagandiar e agitar 
as consignas do Programa de Transição trotskista contra os 
governos burgueses e seus planos. 

Nesse sentido, temos acordo com a necessidade de colocar a 
luta contra os governos, que em geral caracterizamos como 
frentepopulistas, os quais, embasados em discursos “socialistas”, 
“populistas” ou “nacionalistas”, tratam de enganar as massas para, 
definitivamente, aplicar os mesmos planos imperialistas. 

Nossa corrente denunciará esses governos, chamando a 
combatê-los com as lutas dos trabalhadores e do povo, 
impulsionando sua unificação mediante as táticas mais corretas, 
como a greve geral. 

Mas além de combater implacavelmente as correntes de 
esquerda que apóiam esses governos, combateremos também 
aquelas que capitulam para os mesmos e se negam a lutar para sua 
derrota. 

Esses setores, centristas regressivos ou diretamente 
reformistas, são, junto com quem forma os governos de Frente 
Popular, inimigos que devemos combater com um debate intenso, 
político e programáticos. Este enfrentamento estratégico tem que se 
desenvolver cotidianamente com o objetivo de que os melhores 
ativistas da classe trabalhadores, os estudantes e o povo não sejam 
ganhos para posições vacilantes e conservadores, e sim para as 
posições de luta.  

Junto com essa luta permanente por impulsionar a construção 
de nossos partidos nacionais, devemos nos esforçar para ter contato 
com outros revolucionários do resto do mundo. Assim, hoje temos a 
oportunidade e a obrigação de fazer com que companheiros e 
companheiras viajem ao Egito e Europa, onde é possível dar o 
primeiro passo 
concreto para a 
construção da 
nova corrente.  

Viajarem
o s  a  e s s e s  
p a í s e s  p a r a  
caracterizar de 
maneira precisa 
os avanços nas 
l u t a s .  E s s a  
e x p e r i ê n c i a  
p r á t i c a  
conjunta, assim 
como os acordo 
programáticos 
e teóricos que 
temos, são uma 
base importantíssima de um projeto inicial, mas que tem implicações 
estratégicas, já que tentamos construir um partido revolucionário 
mundial, como parte da cada vez mais necessária reconstrução da 
Quarta Internacional.  
 Apesar das diferenças e debilidades individuais, a luta de 
classes mundial nos exige avançar nesta direção, pois existem 
condições concretas para que o façamos. Estes passos, desde 
agora, colocam a luta pela direção do processo revolucionário em um 
patamar superior, ultrapassando as fronteiras nacionais, apontando 
para o internacionalismo e a luta pelo poder. 

Nasce uma alternativa para os trabalhadores a nível mundial

CS da Argentina e MR do Brasil constroem uma nova 
corrente revolucionária internacional.
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Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

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

Porto Alegre-RS: (51) 81310184 / 92232187

Restinga- POA-RS : (51) 91611754

Alvorada- RS: (51) 92560635

Gravataí - RS: (51) 93011531

Viamão - RS: (51) 92460043

Passo Fundo - RS: (54) 99617450

Rio de Janeiro - RJ: (21) 97887499 / 83339010

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 1116 
Bairro Centro

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

EDITORIAL !
Estamos vivendo em um momento ímpar na história. Foram 

poucos momentos onde pudemos ver tantas luta radicalizadas 
ocorrendo simultaneamente. 

No Brasil apesar de ainda existir lutas massivas já podemos 
observar que a classe trabalhadora já não enxerga outra perspectiva a 
não serem as lutas diretas. O primeiro semestre de 2011 com certeza 
bateu o recorde de lutas, contando com algumas exemplares. Jirau, 
Suape, foram exemplos de canteiros de obras onde os trabalhadores 
cruzaram seus braços e foram além de meras reivindicações, chegaram 
a atear fogo em seus alojamentos para que suas reivindicações fossem 
atendidas. Os bombeiros do RJ foi outra categoria que demonstrou a 
toda classe trabalhadora qual o caminho a se seguir, já que rompeu com 
a lógica legalista tão entranhada na classe trabalhadora brasileira. 
São poucos exemplos, mas demonstram o que estará por vir nas 
campanhas salariais que estão ocorrendo. É nesse período, o segundo 
semestre, onde as principais categorias nacionais saem à luta para exigir 
aumento salarial e melhores condições de trabalho. Servidores públicos, 
petroleiros, bancários, correios etc. estão em luta nesse momento e nós 

do MR estamos bem localizados nessas últimas categorias e cumprindo 
o papel de vanguarda, de não aceitar fazer conchavos com governistas, 
o que nesse momento nos deixaria de mãos atadas contra os ataques do 
governo.

O governo Dilma conta com cada vez menos apoio. Os 
trabalhadores depositam poucas ilusões nesse governo, e essa 
experiência se aprofundará ainda mais nesse próximo período onde o 
arrocho será o índice salarial apresentado a cada uma dessas 
categorias. Guido Mantega, ministro da fazenda, já foi à mídia solicitando 
a “compreensão” dos sindicalistas na hora de fazer as reivindicações 
salariais. Os sindicalistas da Cut, CTB, Força Sindical, etc 
compreenderão bem o governo e farão de tudo para que Dilma não se 
desgaste. Mas não nos contentamos com isso, assim com a classe 
trabalhadora em geral.  Para os militantes do MR, a única compreensão 
que existe é a de que o lucro dos empresários e do governo tem crescido 
cada vez mais, enquanto a inflação aumenta, e o salário não rende o 
mesmo. Por isso a luta é a única alternativa.

RAPIDINHAS!
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Derrotar a MP-532 e os planos do governo Dilma para os correios
Dando sequência a um governo marcado por cortes de verba, 

superfaturamento de obras e escândalos de corrupção, a presidenta Dilma 
aprofunda sua política de entrega das estatais, como parte do plano mundial 
de desestatização e arrocho para tentar livrar o capitalismo de sua crise sem 
saída.  

Primeiramente, Lula aprofundou a venda da Petrobrás e do Banco 
do Brasil, depois partiu para o desmonte e destruição da Caixa e dos 
Correios. Agora, Dilma vendeu a Infraero e três aeroportos e editou a MP-
532, que muda o Estatuto dos Correios no “canetaço”, mesmo sendo uma 
medida que trata do Etanol.

Para o presidente da ECT, Wagner Pinheiro, e a Presidenta Dilma Rousseff, 
o Novo Estatuto dos Correios e a edição da Medida Provisória (MP) 532, 
significam um fato histórico, só não mais importante que a fundação da 
EBCT. Dilma e o PT falam muito em modernizar os Correios, que terá 
participação no trem-bala, em operadoras de telefonia celular e será uma 
marca reconhecida no exterior, mas no projeto de Dilma as necessidades da 
população e dos trabalhadores da categoria não são levados em conta.

A MP 532, que será votada no Congresso Nacional até 5 de 
setembro, caso seja aprovada, trará uma grande mudança para todos nós: 
trata-se da entrega e privatização de mais uma grande estatal e um 
patrimônio do nosso país. 

Missão do PT é “fazer dos Correios uma Petrobrás”
Mesmo que neguem firmemente, Dilma, Paulo Bernardo e Wagner 

Pinheiro ficam apenas no discurso. Dizem que não pretendem privatizar a 
empresa. Que isso não está na agenda política do governo.

Mas quando concretizam o modelo que pretendem implementar na 
ECT, não deixam dúvidas. O presidente dos Correios deixou claro em 
entrevista à Zero Hora (jornal da Rede Globo) que pretende “fazer dos 
Correios uma Petrobrás”. A Petrobrás é um bom exemplo de estatal a não 
ser seguido, visto que o povo brasileiro não possuí nenhuma vantagem com 
o crescimento e lucros desta empresa (vide preço da gasolina, do transporte 
público e alimentos), além de que a Petrobrás é uma empresa onde os 
terceirizados representam cerca de 70% da mão de obra. Quem ganha são 
as multinacionais e grandes empresários do setor petrolífero.  

O projeto do governo é introduzir nos Correios a lei das Sociedades 
Anônimas (como Petrobrás e Banco do Brasil) e possibilitar que o Conselho 
de Administração constituído com o Novo Estatuto possa alterar o capital 
social da ECT, conforme consta na MP-532. Este conselho será composto 
por 7 membros: 6 indicados pelo governo e 1 supostamente pelos 
funcionários, mas que precisará ter ensino superior ou ter experiência em 
diretoria de alguma estatal. Seria cômico se não fosse trágico. Ou seja, a 
ECT será dirigida por um conselho que poderá vender ações, decidir o Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários, bem como várias questões fundamentais 
da empresa.

Além disso, a Empresa passará a poder constituir subsidiárias, 
aumentando a terceirização e precarização dos serviços, e, como se não 
bastasse, permite que os cargos de confiança sejam repartidos entre 
pessoas de fora dos quadros da ECT, aumentando assim o aparelhamento 
da estatal e a utilização da máquina como forma de repartição dos cargos 
entre os partidos da base aliada, em especial do PT, PCdoB e PMDB. 

É mentira que a MP-532 vem para fortalecer e modernizar os 
Correios. 

Quem realmente defende o serviço postal deve ser contra essa 
medida autoritária que vai acabar com o serviço de qualidade que sempre 
marcou os Correios para introduzir a lógica do lucro e do mercado. Isso 
representará um duro ataque às populações dos bairros e das cidades mais 
afastadas e à categoria ecetista, que amargará piores condições de 
trabalho, retiradas de direitos e demissões. 

Três anos sem concurso público foi uma política consciente da 
direção do governo do PT. O objetivo foi tentar jogar a população contra a 
categoria de correios para justificar a “modernização” – Correios S.A.
Não podemos aceitar isso. É hora de sair às ruas e exigir a revogação 
imediata da MP 532. Modernização e fortalecimento começam com a 
reposição das 30 mil vagas por Concurso Público e da valorização dos 
trabalhadores com aumento de salário e melhores condições de trabalho. 
Essa modernização nós queremos, para continuar atendendo aos nossos 
destinatários como sempre fizemos. 

Um debate necessário! (Polêmica com outras correntes políticas).

Ontem (9 de agosto) foi realizado um grande dia de luta e 
paralisação dos trabalhadores dos Correios do Rio Grande do Sul. O Motivo: 
a privatização no canetaço imposta pelo governo Dilma através da MP-532, 
que acabou não sendo votada na câmara devido a crise do governo e base 
aliada e a pressão dos ecetistas. 

Foi uma luta difícil, que exigiu muita coragem e unidade da base. 
Algumas regiões do interior não pararam. Mesmo na capital, algumas 
unidades mostravam medo e desconfiança, afinal era uma luta atípica, fora 
de data, mas com um conteúdo urgente e histórico.

Vale parabenizar aquelas unidades que paralisaram por completo, 
deixando apenas os gerentes trabalhando, como CDD Alvorada, CDD 
Montenegro, AC São Jerônimo, Guaíba.... Aquelas em que nas últimas 
campanhas salariais não paralisaram tanto, e que ontem foi uma "coisa de 
louco" como CEE Centro, que sofre uma grande pressão da terceirização e 
terrorismo da chefia.

Todos estamos de parabéns. Foi um lindo dia de luta! Fizemos um 
abraço simbólico no prédio sede, uma ocupação no gabinete da ASGET 
com mais de cem pessoas onde garantimos no papel que não haverá 
retaliação nenhuma, como SIE´s, faltas injustificadas, desconto de PLR...

A Base só se move por dinheiro? Errado!

Ontem se provou que a consciência dos 
trabalhadores avança a cada dia que passa! A 
paralisação foi política, contra Dilma e sua MP-
532. Basta ver as faixas e eixos da mobilização!

Um tapa na cara dos pelegos e/ou covardes 

Queremos ressaltar que a base mostrou 
que é superior aos governistas que nos traem e 
mesmo aos setores que se dizem de oposição 
mas que não fazem nada de diferente da 
pelegada.

A Federação pelega não fez e nem vai 
chamar greve contra a MP-532. Na base dos 
sindicatos governistas, a categoria mal sabe o 
que é a tal MP-532. Com isso, já nos 
acostumamos, mas não desistiremos.

A novidade da greve, entretanto, foi a postura do PSTU, linha de 
frente na construção da FNTC, que pretende ser uma federação de luta 
alternativa à Fentect. Pois o PSTU defendeu contra a paralisação e foi 
vaiado! Levou apenas 13 votos numa assembléia com aproximadamente 
300 pessoas em Porto Alegre. 

Porque estamos fazendo essa polêmica? Porque até o momento, 
sempre reivindicamos construir a FNTC como única alternativa à Fentect, 
portanto, precisamos e temos o direito de dizer que dessa forma não se 
constrói NADA. 

A Política da FNTC é dizer que não concorda com a Fentect, 
denunciar, mas não fazer nada de diferente. Dessa forma, os companheiros 
vão levar a sua base à uma grande derrota e vão apenas assistir a 
privatização ser aprovada, apenas fazendo pressão no parlamento. Nós 
mandamos 10 pra Brasília porque não nos negamos a fazer pressão. Mas é 
uma tática de apoio, secundária, que deve vir junto com a luta real, nas ruas, 
na base! 

Quando os companheiros vão se convencer que a greve pela 
revogação da mp-532 tem que começar, mesmo que com poucos 
sindicatos! Não se pode esperar! Não é uma campanha salarial. É uma luta 
urgente, para ontem. E não é contra um ou outro artigo da MP-532, como 

defende a FNTC e a FENTECT. É PRA 
REVOGAR A MP. Ninguém vai mudar a essência 
dos Correios no canetaço! Vamos mudar o rumo! 

Por isso, nossa categoria encerrou esse dia 
de greve - O PRIMEIRO ROUND! Mas 
mantemos o estado de greve e chamamos a 
todos os trabalhadores a pressionarem seus 
sindicatos para que realizemos uma grande 
greve nacional pela revogação da mp-532. É 
hora de aproveitar a crise do governo, para 
aumentar a nossa luta e varrer esse canetaço!

Perguntamos aos trabalhadores de base do 
país inteiro? Querem lutar? Estamos certos de 
que sim, pois ninguém aguenta mais a 
sobrecarga, o desrespeito, as terceirizações e 
essa palhaçada que tá o Correio. Então, vamos 
construir, pela base, essa grande mobilização!

Vamos construir o LUTA PELA BASE!
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No dia 11 de maio os bombeiros do estado do Rio de Janeiro 
iniciaram uma greve em que exigiam melhores salários e melhores 
condições de trabalho. Para se ter uma ideia da precariedade do 
serviço os bombeiros salva-vidas não tinham sequer protetor solar e 
óculos de sol e alguns deles mesmo depois de terem recebido 
diagnóstico de câncer de pele eram mantidos trabalhando nas praias 
do Rio de Janeiro enfrentando sol forte o que aumentava a gravidade 
da doença.

Esses trabalhadores deram um grande exemplo de luta, garra, 
e principalmente a comprovação de que uma categoria quando se 
une, e ganha a sociedade para essa luta é capaz de passar por cima 
da polícia, das leis a serviço dos ricos, e conquistar suas 
reivindicações. Mesmo algumas semanas depois da ocupação do 
quartel, das prisões, e da vitória categórica com a libertação dos 439 

presos e com a conquista do piso reivindicado, essa luta serve de 
exemplo para outras categorias que começam a discutir a suas 
campanhas salariais agora no segundo semestre. 

Chama a atenção um fato, essa é uma categoria que por seu 
regimento interno é proibida de fazer greve, tendo como punição a 
exoneração da corporação. Mesmo sabendo disso, mais de 2 mil 
trabalhadores foram para a luta, sem vacilar. Isso acontece não 
porque não tenham medo de represálias, ou não saibam do que 
acarreta para eles fazer uma greve, mas porque chega um momento 
em que a indignação, a falta de dignidade com que os governos 
tratam os trabalhadores e o salário extremamente achatado fazem 
com que se rompam as amarras dos medos, das leis e a lei da maioria 
explorada passa a determinar a luta. 

Os bombeiros do Rio de Janeiro tinham o piso salarial mais 
baixo do país, R$980,00. Este era o salário de grande parte dos 
trabalhadores que tem mais confiança na sociedade, que exercem 
atividades de risco extremo e que salvam vidas diariamente. O 
Dieese indica que o mínimo salarial para suprir as necessidades de 
um trabalhador deveria ser R$2.200,00. Isso para se ter o mínimo, 
não se está falando aqui de luxo, carros importados, mansões, como 
por sinal vivem os deputados, senadores, que nada ou muito menos 
que esses trabalhadores fazem.

A reivindicação é um piso salarial de R$2.000,00 e fim da 
política de gratificações. Vale transporte para todos e em valor de 
acordo com o que se usa para os deslocamentos do trabalho para 

A resposta veio da pior maneira possível, o Batalhão de 
Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) e o Batalhão de 
choque, que assim como os bombeiros também possuem salários 
baixos, invadiram o local e reprimiram violentamente os 
manifestantes usando spray de pimenta, cassetetes, bombas de 
efeito moral e gás lacrimogênio. Os manifestantes relataram que 
após a invasão foram encontradas cápsulas de fuzil sendo que 
bombeiros não usam esse tipo de arma.

 Essa ação partiu do governador do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral, que além de agredir e prender os trabalhadores chamou-lhes 
de vândalos. Essa postura é uma ofensa aos trabalhadores que 
literalmente estão na chuva e no sol, que enfrentam situações de risco 
para salvar vidas. O 
interessante é que esse 
governo é a menina dos 
olhos do PT, de Lula e de 
Dilma. Em São Paulo o 
PSDB está no governo do 
estado, e no Rio, o 
segundo mais importante 
estado em termos políticos 
econômicos e políticos, 
não é o PT que está no 
governo, mas se utiliza de 
uma unidade e apoio a 
Sérgio Cabral como forma 
de barganhar votos em um 
dos maiores colégios 
eleitorais.

 Ironicamente o 
partido que se construiu 
nas greves, o PT, hoje 
acha bonito criminalizar 
trabalhadores grevistas e 
r e p r i m i r  q u a l q u e r  
movimento que saia do 
controle do governo.

 A luta específica 

casa. Os trabalhadores seguem mobilizados e tem uma palavra de 
ordem: Nenhum passo atrás! A anistia aos presos pelo Bope é o maior 
exemplo de que é possível enfrentar os governos e ir mais além do 
que diz muitas vezes o senso comum, ou mesmo as  ladainhas que 
inventa o governo para justificar o não pagamento aos trabalhadores.

 Essa situação precária dos bombeiros não é muito diferente 
de muitas categorias que não chegam a dois salários mínimos. Os 
aposentados sofrem mais ainda, pois a imensa maioria vive com 
R$545,00, sem plano de saúde e completamente marginalizados. É 
necessário prestar solidariedade aos bombeiros e entender que a luta 
deles é uma luta de toda a classe trabalhadora, e que sirva de 
exemplo a todos aqueles que estão indignados.aos revolucionários.

dos bombeiros, por salário, condições de trabalho e etc, assim como 
de todas as categorias, busca também travar uma luta contra os 
governos de Sérgio Cabral e do PT. Essa postura anti trabalhador é 
esperada e natural de um governo da direita tradicional, e cada vez 
está mais natural também por parte daqueles que tentam se passar 
por esquerda, mas na prática não há diferença alguma entre um e 
outro.

É certo que as próximas lutas terão um espelho no que fizeram 
os bombeiros e são a comprovação de que com organização, luta e 
ousadia é possível ir mais além do que diz o senso comum e até 
mesmo a lei. Somos todos bombeiros!

           Sergio Cabral, com apoio de Dilma, chama os bombeiros de vândalos

Exemplo de luta: Somos todos bombeiros!

Um piso vergonhoso leva a uma  luta radicalizada

Mobilização exigindo a anistia dos 439 bombeiros desonerados e as negociações das reivindicações da categoria
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Uma vida desregrada, regada a drogas e álcool, fez mais uma 
estrela da música deixar de expressar suas dores, que serviu como 
referência a muita gente. Quebrando aquela lógica da moral 
capitalista de que pessoas públicas tem que ter postura e uma moral 
impecável. 

Amy Winehouse morreu aos 27 anos, ampliando a lista de 
músicos que vão ainda jovens. Em todos os casos, sempre houve um 
misto de ilusão de que se poderia ir mais longe, mas com a 
consciência que a vida levada por Jimmi Hendrix, Janis Joplin, Jim 
Morrison e Kurt Cobain, por exemplo, não é sustentável. 

Todos esses casos são de pessoas que em determinado 
momento de suas carreiras se viram rodeados de glamour, dinheiro e 
tudo que isso pode oferecer dentro de uma sociedade de consumo. 

Em uma sociedade doentia e opressora que vivemos, as 
inquietações tem suas expressões mais fortes através da arte, e a 
música ainda mais pela sua fácil difusão entre a população. São 
poucos aqueles que realmente conseguem descrever os sentimentos 
vividos por um grande número de pessoas e são esses que entram 
para a história como os grandes nomes da música. Amy Winehouse 
mesmo tendo pouco tempo de carreira conseguiu descrever o 
sentimento de uma multidão.

O sucesso, a fama, as capas das revistas mostram uma vida 
almejada por todos, mas vivida por poucos. Consequentemente, as 
drogas, que antes era uma válvula de escape, acabam se tornando 
uma rotina que toma conta de tudo. 

Amy Winehouse teve uma carreira que ascendeu 
rapidamente. Amy lançou apenas dois álbuns Frank em 2003; e Back 
to Black em 2006, sendo este último o que ficou mais conhecido 
mundialmente. Existia sobre a cantora uma pressão gigantesca para 
produzir aquilo que, segundo a gravadora, é o mais comercial e 
suscetível aos fãs já conquistados por Amy. 

Há um mito em relação ao seu terceiro álbum que nunca foi 
lançado. As explicações da gravadora é que fugia muito do estilo que 
a consagrou. Como elemento secundário, o uso desenfreado de 
drogas fez com que sua saúde piorasse, mas o elemento principal 
que desencadeou, inclusive o uso de álcool e drogas, foi a pressão do 
mercado e a busca pela perfeição totalmente avessa a liberdade 
exigida pela arte autentica.

A verdade é que essa imagem de rebelde e drogada encheu o 
bolso de muita gente. A imprensa em geral ganhou muito divulgando e 
cobrindo os escândalos e prisões de Amy. 

O trabalho, o lazer, a arte estão submetidas a uma regra geral, 
a do lucro. As falsas consciências, o prazer momentâneo acabam 
sendo fugas de uma realidade massacrante e sem perspectivas. A 

morte de Amy serve como uma lição, de que mesmo o melhor que se 
é produzido em termos de arte não é capaz de superar o capitalismo, 
e que este estimula a autodestruição e entorpece a muitos.

Um outro tipo de arte é necessária! Que rompa com a lógica de 
que só se faz arte com a visão mercadológica. Isso acontece quando 
o que se produz é feito para vender, como um padrão pré-fabricado. 
Quem dita as regras são as grandes corporações da música, os 
magnatas que “constroem” estrelas, e as gravadoras que lucram em 
cima de artistas que se transformam em mercadorias. 

O trabalhador é responsável por produzir tudo que existe e ao 
mesmo tempo não tem o poder sobre o que produz, é alienado de seu 
produto. Possui a sua força de trabalho como única ferramenta de 
sobrevivência, e quantos não são os que morrem de alcoolismo, 
afundados nas drogas, que o próprio capitalismo produz e difunde. 
Infelizmente esse modo de produção transforma vozes brilhantes 
como a de Amy em meras mercadorias, descartáveis de acordo com 
as modas e momentos. Amy Winehouse foi uma cantora excelente 
que se viu alienada de seu próprio talento. 

A pressão do mercado matou a cantora

Amy Winehouse,
 reflexo de uma sociedade de consumo, onde a arte é tratada como mera mercadoria

Olhando para a história de pop stars nota-se que suas vidas 
tem dois fins, ou morrem cedo por viver intensamente uma vida 
tresloucada e repleta de luxo e excessos, ou se acaba numa 
decadência abandonado pelas gravadoras, e pelo mercado por não 
apresentarem mais lucros.

O capitalismo é um entrave para o avanço e expansão de uma 
arte autêntica.  Exigem altos investimentos, e o estado abre mão de 
ter qualquer papel nesse sentido. As leis de incentivo a cultura são 
uma verdadeira piada, e o acesso a essa é elitizado.

Como forma de existir uma arte livre é preciso que mude a 
lógica da sociedade, que a força 
de  t raba lho  e  a  a r te  se  
transformem em elementos da 
satisfação de todos, e não do lucro 
de uma minoria. 

É necessária uma arte 
revolucionária, transformadora, e 
que tenha um projeto de 
transformação social. A arte deve 
ter como objetivo simples de 
representar os sentimentos do ser 
humano, o que quebra toda a 
lógica do mercado e é muito mais 
complexa, assim como o intelecto 
humano, do que qualquer sistema. 

No capitalismo a verdadeira 
arte se transforma numa ameaça 
para aqueles que não se 
enquadram nos padrões que 
exigem o sistema. É necessária a 
construção de um tipo de 
sociedade superior, onde as artes 
p o s s a m  s e  d e s e n v o l v e r  
plenamente, uma sociedade 
socialista.

“A revolução não trará somente o direito ao pão, 
mas também à poesia.” (Leon Trotsky)
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A pior crise econômica da história foi adiada. 

Mas não será inevitada!

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

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

Os trabalhadores do mundo 
todo saem às ruas. Que os ricos paguem pela crise!

Ao mesmo tempo em que os 
ataques à classe trabalhadora são os mais 
duros, o imperialismo não se vê em 
condições de atacar sem sair ileso. O 
imperialismo vive uma crise sem 
possibilidades de manobras.

Os trabalhadores norte-americanos 
mais especificamente do estado de 
Winsconsin foram às ruas dando um 
exemplo do que está por vir. Neste estado 
os deputados reacionários queriam 
aprovar uma lei que demitia sumariamente 
os funcionários públicos que fossem 
sindicalizados com a clara intenção de não 
permitir nenhum tipo de organização que 
fosse capaz de exercer qualquer tipo de 
resistência ao que será aplicado contra os 
t r aba lhado res .  O  resu l t ado  f o i :  
aconteceram as maiores mobilizações 
desde o pós guerra no páis. Foram 

estimados entre 85 e 100 mil pessoas 
somente na cidade de Madison, capital do 
Winsconsin.

Todas essas mobilizações agravam 
ainda mais a impossibi l idade de 
continuarem as guerras imperialistas do 
Iraque e do Afeganistão, somente pela 
conjuntura interna dos EUA, onde Obama 
enfrenta uma onda de impopularidade por 
não ter acabado com a intervenção nesses 
dois países, assim como as sucessivas 
derrotas para as resistências dos 
trabalhadores. Agora o que se agrava é a 
impossibilidade de altos investimentos em 
armamentos; tudo isso é agravado pela 
conjuntura do oriente-médio e norte da 
África que radicalmente mudou pelas 
diversas revoluções que ocorreram.

A derrubada de diversos ditadores 
aliados de Obama complicou ainda mais a 

p o s s i b l i d a d e  d e  
c o n s e g u i r  a  
“ e s t a b i l i z a ç ã o ”  
econômica e política. 
A primavera Árabe 
o b r i g a r á  a o s  
governos, que serão 
muito mais frágeis do 
que os anteriores, 
c o n c e d e r e m  
b e n e f í c i o s  a o s  
trabalhadores, caso 
con t rá r i o ,  novas  
revoluções tem forte 
tendência de ocorrer.
Os trabalhadores da 
Europa demonstram 
sua insatisfação nas 

ruas. Ingleses, gregos, i tal ianos, 
portugueses, etc. fazem com que nenhum 
governo seja dono da situação. 

Até mesmo os trabalhadores latino-
americanos, protagonistas de diversas 
lutas, nesse ultimo período estavam 
secundarizados diante da radicalização da 
conjuntura mundial, estampam as páginas 
dos jornais no mundo todo, alavancados 
principalmente pelos trabalhadores e 
estudantes chilenos que desafiam os 
mandos de Sebastian Piñera, o atual 
presidente.

Os trabalhadores perceberam que 
diante dos ataques econômicos que estão 
ocorrendo a resposta se dá a partir de 
greves, lutas, enfretamentos, barricadas. 
A economia capitalista, como esta 
demonstrado, não tem nada a oferecer aos 
trabalhadores do mundo todo a não ser 
ataques, arrochos e perdas de direitos. 
Dessa  fo rma ,  na tu ra lmen te ,  os  
trabalhadores já buscam suas alternativas, 
que mesmo inconscientemente, levam 
sempre à revolução socialista.    

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

Parece que a cena está se repetindo. 
Bolsas despencando, os especuladores 
temendo o pior, os bilionários perdendo parte 
de suas fortunas. 

Os fatos poderiam lembrar os piores 
momentos da crise de 2008, mas na verdade 
é a crise que nunca terminou e agora chega 
em nova fase onde o pior pode ser adiado 
mas não inevitado.

A crise atual se encaminha para um 
beco sem saída, por se dar nas principais 
economias do mundo, principalmente nos 
EUA. A Europa, em sua totalidade, também 
está em uma encruzilhada. 

Anteriormente a crise era sentida 
pelos PIGS - Portugal, Irlanda, Grécia e 
Espanha (Spain em inglês), mas agora 
aumentou sua intensidade bem como os 
a t a q u e s  à  c l a s s e  t r a b a l h a d o r a .  
Consequentemente os países com 
economias mais poderosas também 
entraram nessa roda, tudo pelo seu alto nível 
endividamento.

EUA: Obama encurralado

O apogeu do maior país capitalista 
chegou a ser datado. O dia 2 de agosto ficará 
marcado nas páginas da história como o 
adiamento do inevitável. Thimoty Geytner, 
secretário do tesouro americano, declarou 
que nessa data o governo não teria mais 
dinheiro para pagar seus credores, o que 
encheu de desconfiança os mercados. 

O teto máximo da dívida dos EUA, 
estimado em 14,344 bilhões de dólares, foi 
atingido no dia 16 de maio e fez com que 
vários especuladores ficassem em estado de 
alerta, caso o governo de Obama não 

honrassem suas dívidas, diversas empresas 
e principalmente e governos seriam 
atingidos.

O governo Obama se viu sem 
alternativas para contornar a situação 
sozinho. Até mesmo Bill Clinton deu 
conselhos ao atual presidente dos EUA 
dizendo que se este fosse presidente 
aumentaria o grau de endividamento do 
governo a partir de um decreto, sem buscar 
uma coalisão em torno de uma proposta 
comum. 

Mas a situação atual não pode ser 
comparada a nenhuma outra crise que 
existiu em toda a história da humanidade. 
Obama chamou a unidade entre os principais 
partidos da burguesia, Republicano e 
Democrata (o qual faz parte), para juntos 
encontrarem uma saída não só para a 
continuidade da economia norte-americana, 
mas para o sistema como um todo. 

Obama e os democratas buscavam 
uma saída que não afetasse seu governo e 
principalmente sua popularidade, que estava 
em alta desde a morte de Osama Bin Laden, 
para isso deveriam aplicar um plano que 
ampliasse o limite de endividamento, mas 
que não cortasse a já escassa verba dos 
poucos projetos sociais, tudo com a intenção 
de garantir a reeleição.

Essencialmente, havia dois projetos 
a serem votados pelos parlamentares norte-
americanos.  De forma simplificada, um 
destes projetos, defendido pelos democratas 
e Obama, colocava a necessidade de cortar 
gastos públicos em 2,7 trilhões de dólares ao 
longo de 10 anos. Outro, da oposição 
republicana, defendeu que se cortasse 1,2 
trilhões de dólares e elevasse o nível da 

dívida em 1 trilhão de dólares.
Ao final das contas, Obama se 

rendeu aos Republicanos e o plano de 
“acordo” foi praticamente a proposta original 
dos Republicanos, sendo aprovado em 2 
etapas: a primeira eleva a dívida atual por 18 
meses; e a 2ª etapa ainda dará mais conflito 
ao final deste prazo, já que uma comissão 
bipartidária foi criada para averiguar os 
gastos do governo. Ou seja, em 1 ano e 
meio, a conta que ainda não foi jogada sobre 
os trabalhadores será cobrada.

 O que ocorre com o governo dos 
EUA é o mesmo que acontece com um 
trabalhador em dificuldades financeiras, seu 
salário paga contas, dívidas, e dá o mínimo 
para sua sobrevivência. Como o dinheiro 
não é o suficiente deve se sacrificar algo, ao 
invés de deixar de parar de pagar seus 
credores, as medidas que estão sendo 
aplicadas, visa principalmente endividar 
ainda mais o governo. Em se tratando de um 
trabalhador isso seria totalmente inviável, já 
que tornaria uma dívida que já impagável em 
uma dívida ainda maior. E no caso de um 
país também!

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

Bolsas despencando, especuladores 
desesperados. É a crise do capitalismo chegando

Quando essas notícias vieram à tona 
os mercados do mundo todo se encheram de 
receios. Foram dias seguidos com as 
principais bolsas do mundo em queda, 
demonstrando que as pessoas que estavam 
investindo em ações procuravam outras 
formas de investir que fossem mais 
“seguras”. 

Mesmo que o governo de Obama 
tenha evitado o pior, consequências 
negativas são inevitáveis. As primeiras, 
dizem respeito aos próprios trabalhadores 
norte-americanos. 

A maior economia do mundo dá 
exemplos de neo-liberalismo ao mundo todo 
pela forma como trata seus próprios 
trabalhadores. Um trabalhador norte-
americano não possui previdência nem 
sistema de saúde publico, e diversos 
benefícios que teoricamente possuímos no 
Brasil. O estado que Obama gerencia é o 

chamado de “estado mínimo”. Ou seja, 
garantindo o mínimo para a população e o 
máximo para as necessidades da burguesia. 
Nesse momento até o irrisório fornecido pelo 
estado será cortado. O salário do 
funcionalismo público será arrochado. Antes 
da crise de 2008, a economia conseguia ser 
sustentável por que existia o alto consumo 
que tornava o nível de desemprego pequeno. 
Após a crise uma das principais propostas 
que elegeu Obama era acabar com o alto 
índice de desemprego, o que não foi obtido.

Ao contrário dos europeus, que 
também vivem uma crise econômica os 
trabalhadores dos EUA não possuem muitos 
direitos a serem retirados, o que obriga a 
burguesia a atacar e arrochar sobre o 
mínimo, o que pode desencadear uma luta 
dos trabalhadores com um caráter mais 
explosivo.
 Dessa forma os trabalhadores não 

possuem mais alternativa alguma. E cada 
vez mais fica mais claro que somente indo às 
ruas para lutarem.

Caso os norte-americanos tivessem 
dado o calote, mesmo que parcial, as 
principais economias emergentes teriam 
sido diretamente afetadas. 
A China, que sustenta o segundo maior PIB 
do mundo, também é o maior credor dos 
EUA, caso Obama tivesse optado pelo não 
pagamento de suas dívidas, abriria um 
rombo de 1,1 trilhão de dólares nas contas 
chinesas. Seguida pelo Japão com US$ 
882,3 bilhões, o Reino Unido com US$ 272,1 
bilhões.

O Brasil, que há anos atrás Lula se 
vangloriou que estava emprestando dinheiro 
aos norte-americanos, é um dos países a 
entrar na lista dos caloteados. Para o 
governo brasileiro essa possibilidade abre 
um precedente extremamente negativo.  

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

Dilma já não consegue cumprir as 
metas do PAC, a obras das Olimpíadas, isso 
sem citar os problemas crônicos da 
sociedade brasileira, como falta de saudade, 
educação, etc. E o principal que os 
trabalhadores já vivem um momento de 
extremo arrocho. Com o horizonte que está 
por vir, qualquer medida do governo é 
ineficaz. 

Mas além desses países, empresas, 
bancos e até mesmo investidores individuais 
emprestaram dinheiro para o governo norte-
americano e agora se veem ameaçados pelo 
calote. 

O imperialismo ganhou um sopro de 
vida com essas medidas de Obama, com o 
aumento do endividamento o governo 
manterá as contas em dia por 18 
meses.índice de desemprego, o que não foi 
obtido.

Ao contrário dos europeus, que 
também vivem uma crise econômica os 
trabalhadores dos EUA não possuem muitos 

direitos a serem retirados, o que obriga a 
burguesia a atacar e arrochar sobre o 
mínimo, o que pode desencadear uma luta 
dos trabalhadores com um caráter mais 
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ruas para lutarem.

Caso os norte-americanos tivessem 
dado o calote, mesmo que parcial, as 
principais economias emergentes teriam 
sido diretamente afetadas. 
A China, que sustenta o segundo maior PIB 
do mundo, também é o maior credor dos 
EUA, caso Obama tivesse optado pelo não 
pagamento de suas dívidas, abriria um 
rombo de 1,1 trilhão de dólares nas contas 
chinesas. Seguida pelo Japão com US$ 
882,3 bilhões, o Reino Unido com US$ 272,1 
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O Brasil, que há anos atrás Lula se 

vangloriou que estava emprestando dinheiro 
aos norte-americanos, é um dos países a 
entrar na lista dos caloteados. Para o 
governo brasileiro essa possibilidade abre 
um precedente extremamente negativo.  
Dilma já não consegue cumprir as metas do 
PAC, a obras das Olimpíadas, isso sem citar 
os problemas crônicos da sociedade 
brasileira, como falta de saudade, educação, 
etc. E o principal que os trabalhadores já 
vivem um momento de extremo arrocho. 
Com o horizonte que está por vir, qualquer 
medida do governo é ineficaz. 

Mas além desses países, empresas, 
bancos e até mesmo investidores individuais 
emprestaram dinheiro para o governo norte-
americano e agora se veem ameaçados pelo 
calote. 

O imperialismo ganhou um sopro de 
vida com essas medidas de Obama, com o 
aumento do endividamento o governo 
manterá as contas em dia por 18 meses.

Trabalhadores na cidade Madison mobilizados contra ataques à organização sindical

Trabalhadores dos EUA tomam parlamento de Winsconsin


