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GREVE GERAL NO 
CHILE: Cresce a 
luta contra o 
governo de Piñera

10 anos depois 
do 11 de Setembro,                                                               
crise econômica 
E Revolução Mundial!
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Entrevista com
Juan Carlos Beica – 
militante da Convergência 
Socialista (Argentina).
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Depois do triunfo contra Kadafi,
é preciso avançar a Revolução na Líbia.
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Os trabalhadores do mundo todo crescem como protagonistas de 
episódios históricos recentemente. Trabalhadores árabes derrubam ditadores 
que há décadas estão no poder. Europeus, principalmente dos países mais 
atingidos pela crise econômica, saem às ruas e demonstram sua insatisfação 
com muita radicalização. Espanha, Portugal, Grécia, etc. têm feito dessa 
forma. Em nosso continente não é diferente, já que estudantes chilenos dão 
exemplo de luta buscando uma educação pública e de qualidade. 

Entretanto, quando pensamos no Brasil não observamos tantas 
semelhanças com o que ocorre no resto do mundo. Mas a realidade está 
mostrando o contrário! Apesar dos trabalhadores brasileiros em seu conjunto 
não protagonizarem lutas tão radicalizadas quanto nossos irmãos de classe 
no resto do mundo, já percebemos indícios de aumento nas lutas e nas vitórias 
da classe trabalhadora em nosso país.

O primeiro semestre de 2011 fecha com um balanço positivo nas 

iniciativas dos trabalhadores. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas), de um total de 353 negociações salariais 
realizadas nesse ano, exatamente 93% conquistaram reajustes iguais ou 
superiores à inflação. No ano anterior foram 87% das categorias que 
obtiveram essa conquista. 

Outra pesquisa publicada pela Folha de São Paulo em 6 de 
setembro comprova esses fatos. De 80 sindicatos pesquisados, 46 
obtiveram reajustes superiores à inflação e maiores do que no ano de 2010; 
27 obtiveram aumentos acima da inflação, porém menores do que no ano 
anterior, e somente 7 foram índices iguais ao de 2010.

Esses números demonstram uma realidade que fica cada vez mais 
clara, os trabalhadores em nosso país estão levando a cabo lutas e greves 
que cada vez mais obrigam os patrões e o governo a concederem suas 
reivindicações, mesmo em tempos de crise econômica mundial quando os 
patrões aplicam um plano de arrocho com maior intensidade. 

GREVES POR TODOS OS LADOS
Trabalhadores no Brasil na ofensiva em 2011

Exemplos a serem seguidos
Mesmo que a massa trabalhadora em seu conjunto não esteja 

travando uma luta de morte contra os patrões e o governo nesse momento, já 
vemos lutas que demonstram o verdadeiro ímpeto de nossa classe. 

Os metalúrgicos da Volkswagen de São José dos Pinhais, no Paraná, 
por exemplo, foram heróicos em uma das maiores greves já ocorridas na 
região, ainda mais por se tratar de empresa multinacional -em que um dia de 
paralisação causa prejuízo de milhões-. 
No mês de junho os 3.100 trabalhadores dessa fábrica cruzaram os braços 
por 37 dias em busca de uma PLR de R$ 12 
mil. Após essa dura batalha, os operários 
conquistaram uma PLR próxima do esperado: 
11,5 mil reais paga em duas prestações.

Os operários, para obterem essa 
conquista, não só tiveram que lutar contra a 
patronal, que usou de todos os artifícios 
possíveis -como corte de direitos e ameaça de 
demissão-, como também tiveram que passar 
por cima da direção do movimento grevista, já 
que o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande 
Curitiba é dirigido pela Força Sindical, um 
verdadeiro braço da patronal à frente dos 
sindicatos.

Outra luta exemplar foi a mobilização 
dos trabalhadores das obras da Refinaria de 
Abreu e Lima e do Pólo Petroquímico de 
Suape. Os 28 mil operários, no mês de março, 
submetidos a uma realidade de trabalho semi-
escravo, colocaram uma das maiores 

empreiteiras do país, aliada do governo, contra a parede. Os trabalhadores 
cruzaram os braços por treze dias obrigando a Odebrecht a reajustar os 
salários em 11%, o vale cesta que passou de R$160 para R$200, e ainda 
conceder que, a cada 90 dias, os trabalhadores que moram a mais de mil 
quilômetros tenham direito a 5 dias de folga, com passagem custeada pela 
empresa (antes, esse “prazo” era de 120 dias). 

Em abril a luta na hidrelétrica de Jirau, a maior obra do PAC de Lula 
e Dilma, tomou as capas de jornais e revistas depois da revolta que se 

espalhou pelos canteiros de obras. Os 
operários incendiaram alojamentos como 
forma de protesto e ficaram 28 dias 
paralisados. Através dessa luta, com 
elementos verdadeiramente insurrecionais, 
a categoria conquistou pouco, devido a 
mais uma traição da burocracia sindical à 
serviço do governo. A vontade dos 
operários era de superar os entraves e 
arrancar o que era de direito. O resultado foi 
5% de aumento salarial; aumento da cesta 
básica de R$ 110 para R$ 132; licença de 
cinco dias a cada três meses trabalhados. 

Existem inúmeros outros casos de 
lutas que demonstram a real vontade e 
necessidade de nossa classe, professores 
em vários Estados, bombeiros no Rio de 
Janeiro, Policiais Militares do RS -que 
ocuparam quartel e queimaram pneus em 
defesa do piso salarial. 

Como podemos observar, aos trabalhadores, não falta iniciativa de 
luta. Mas o grande entrave encontrado por cada uma dessas categorias são 
suas lideranças sindicais, que traem as categorias desmobilizando e 
desmoralizando todo o processo.

Por exemplo, em Suape, o sindicato -dirigido pela Força Sindical- nada 
fez para evitar 500 demissões de trabalhadores que foram lideranças em seus 
setores de trabalho, fazendo crescer o medo da demissão em massa entre os 
operários, motivo determinante para a conquista abaixo da expectativa.

Nos sindicatos dirigidos pela CUT, Força Sindical, UGT, CTB, essa é a 
prática constante. Em cada campanha salarial que os trabalhadores 
respondem ao arrocho, à falta de condições de trabalho, à perda dos direitos, 
cruzando os braços, o governo e os patrões respondem com retaliações ao 

movimento e os sindicatos nada fazem. Tudo com a finalidade de criar um 
verdadeiro temor entre os trabalhadores de lutarem, manifestarem-se e 
mobilizarem-se.

Por isso, para derrotar os ataques de Dilma e os patrões que 
abusam dos trabalhadores, é fundamental passar por cima dessas 
direções traidoras que elaboram, junto com o governo, cada um dos 
ataques direcionados à nossa classe. Fortalecer a FNO em bancários, a 
FNTC nos Correios e outras alternativas classistas que se constroem por 
fora das ferramentas governistas, é fundamental para este processo 
avançar. O que não pode ocorrer é retroceder da política que a CSP 
Conlutas defendeu nos últimos anos e voltar aos fóruns da CUT, como o 
PSTU está fazendo com o MNOB nos bancários. É hora de acreditar e 
mobilizar a base, e dar um passo adiante. 

Para conquistar de verdade é preciso romper com 
os governistas à frente dos sindicatos

Avançar no próximo período
Guido Mantega, o ministro da Fazenda, e Dilma já anunciaram que no 

segundo semestre terão que pisar no freio com a justificativa espúria de 
diminuir a inflação. Porém, o ritmo frenético de trabalho em todas as empresas 
e serviços demonstra que o lucro cresce cada vez mais. Assim, para obter 
reajustes, os trabalhadores terão de mobilizar-se. Será assim em petroleiros, 
bancários e correios, categorias nacionais importantíssimas, e as duas 
últimas que o Movimento Revolucionário vem tentando impulsionar as lutas 
até o fim, denunciando qualquer traição dos governistas. 

Para seguirmos avançando nas conquistas, os trabalhadores devem 
se apoiar em métodos tradicionais e radicalizados de nossa classe. É hora de 
tomar as ruas e parar o país! Temos que unificar as categorias para colocar 

Dilma, o congresso corrupto e os patrões contra a parede, em um grande de 
dia de paralisação unitária unificando as campanhas salariais que estão por 
vir. 

Não podemos depender de CUT ou Força Sindical para isso! Por 
isso, cabe à CSP-Conlutas e a outras entidades e organizações classistas 
fazer e organizar esse momento. São importantes as marchas à Brasília 
enquanto método de pressão, mas os patrões e o governo tremem de 
verdade quando os trabalhadores se unem e paralisam a produção, fugindo 
do que eles esperam, afetando o que de fato lhes importa: o lucro!.

Vamos derrotar os ataques de Dilma e impor um reajuste digno às 
categorias em luta!

Assembleia dos operários em Suape.
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Depois do triunfo contra Kadafi, 

é preciso avançar a Revolução na Líbia.

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

A R e v o l u ç ã o  L í b i a ,  
certamente um dos principais 
acontecimentos do século 21, 
segue seu curso em meio a 
desafios e encruzilhadas.

N e s s e  m o m e n t o ,  o s  
rebeldes líbios, trabalhadores e 
o rgan izações  de  esquerda  
espalhadas pelo mundo, assim 
como a burgues ia  e  suas 
instituições, discutem o futuro e os 
planos para a reconstrução do país 
árabe. 

N ó s ,  t r a b a l h a d o r e s ,  
devemos olhar e discutir a líbia sob 
a ótica do povo explorado que 
promoveu uma das mais brilhantes 
revoluções populares da história. 
As cenas da tomada de poder pelos 
rebeldes, das praças e palácios 
ocupados, se comparam a feitos 
como Revolução Cubana, Guerra 
do Vietnã e centenas de revoluções 
que varreram o Leste Europeu na 
segunda metade do século 20.

Por isso, devemos entender 
a revolução líbia como um 
processo em movimento, que está 

longe de seu fim, diferentemente do 
que pregam todos os meios de 
comunicações que reproduzem os 
interesses do imperialismo. A não 
ser que se dê fim ao desemprego, à 
fome e à miséria, os trabalhadores 
jamais poderão dizer que a 
revolução triunfou definitivamente.

Comemorar o triunfo da 
primeira fase da revolução, que 
culmina com a queda de Muamar 
Kadafi, não significa dizer que ela 
terminou. Pelo contrário: os 
trabalhadores líbios não lutam 
apenas contra a ditadura kadafista, 
que domina o país há mais de 40 
anos. Lutam, sobretudo, contra o 
desemprego, a falta de alimentos e 
os efeitos da crise econômica 
mundial, e enxergam no velho 
regime a culpa pelos problemas 
sociais que assolam o país. 

Assim, defendemos que a 
r e v o l u ç ã o  s e  d e s e n v o l v a ,  
assumindo agora outras tarefas, 
superiores às que determinaram a 
queda de Kadafi. Agora, é 
necessário fortalecer os conselhos 

populares e traçar um plano para 
tomar conta não apenas dos bens 
pessoais de Kadafi e seus filhos, 
mas do conjunto dos meios de 
produção da burguesia líbia e 
estrangeira (os bancos, o petróleo, 
gás, fábricas, terras, etc.). São os 
mesmos organismos populares 
que construíram e planejaram a 
luta para derrubar o ditador que 

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 
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agora devem assumir o controle 
das riquezas do país, decidindo 
junto com a população os rumos da 
reconstrução nacional.

Para entender as tarefas 
necessárias para seguir o curso da 
revolução socialista na Líbia é 
fundamental discutir um aspecto 
teórico da revolução, muito confuso 
e polêmico entre a “esquerda”.

Uma revolução em curso!

Uma péssima e ridícula aplicação 
da teoria dos campos burgueses progressivos!

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

Desde o início da revolução, 
parte da esquerda se posicionou 
contra os revolucionários, ao lado 
de Kadafi e seu regime. Com o 
argumento de que Kadafi era um 
governo nacionalista progressivo 
que se chocava com os interesses 
imperialistas, estes setores davam 
apoio polít ico ao ditador e 
c o n d e n a v a m  a  l u t a  d o s  
trabalhadores líbios. 

Hoje, torcem contra e 
denunciam o papel dos rebeldes 
líbios que derrubaram Kadafi e 
lutam por um novo país. Afirmam 
que os imperialistas estão por trás 
dos rebeldes e que a prova seria o 
apoio da OTAN e EUA.

Na verdade, nunca se tratou 
apenas de uma incapacidade 
t e ó r i c a  o u  e r r o  p o l í t i c o  
momentâneo por parte das 
correntes que defendem tal teoria. 
Aqueles que não entenderam 
(Hugo Chávez, PCdoB e PT, PCB e 
outros grupos nacionalistas ou 
ultra-esquerdistas) que os rebeldes 
e revolucionários líbios lutam 
contra os efeitos do capitalismo em 
crise, inspirados nos episódios da 
Tunísia e Egito, bem como no 
ascenso mundial operário, não 
cometeram um erro isolado ou 
pontual. Quem apoiou Kadafi 

contra os rebeldes seguiu à risca a 
teoria stalinista clássica, dos 
Campos Burgueses Progressivos, 
mas com muito menos coerência e 
sanidade mental. 

Os Partidos Comunistas 
alinhados à burocracia de Moscou 
sempre defenderam se juntar com 
o s  b u r g u e s e s  n a c i o n a i s ,  
constituindo as Frentes Populares, 
para travar uma suposta luta contra 
a  b u r g u e s i a  e s t r a n g e i r a ,  
“sanguessuga”. É como se o 
problema do capitalismo fosse a 
ganância dos imperialistas, e não o 
modo de produção em si. Ou como 
se fosse possível construir o 
“capitalismo humanitário”, unido 
aos bons burgueses, preocupados 
com seu país e seu povo. Não, isso 

não é possível!
Pensamos que o Brasil do 

PT, a Venezuela de Chávez e todos 
os países governados por este tipo 
de  gove rno ,  nac iona l i s t as  
burgueses, demonstram que é 
impossível existir capitalismo 
humanitário ou qualquer outra 
forma a não ser a que assistimos 
hoje em todos os cantos, onde uma 
minoria dita as regras, explora e 
enriquece, enquanto a maioria 
trabalha, apanha, resiste e luta.
O pior, é que esta teoria, que já se 
provou fracassada, aplicada no 
caso da Líbia beira o ridículo, 
porque Kadafi e seu regime não 
constituem nenhum setor que 
enfrente o capital imperialista para 
que fosse possível identificá-lo 

como progressista. Kadafi há muito 
tempo é capacho completo da 
I t á l i a ,  I n g l a t e r r a  e  E U A .  
Recentemente foram divulgados 
pelo The Wall Street Journal 
documentos que provam que 
existiu uma estreita colaboração 
entre a CIA, os serviços de 
espionagem britânicos, a União 
Europeia, e o regime de Kadhafi 
entre os anos de 1994 e 2009. 
Revelam ainda que na era Bush, a 
CIA entregou suspeitos de 
terrorismo ao regime do coronel 
Kadhafi para que este procedesse 
com interrogatórios brutais. 

Portanto, não existe conflito agudo 
nenhum entre a ditadura líbia e o 
capitalismo estrangeiro. O que 
sempre existiu foi uma sintonia 
muito grande entre Kadafi e o 
imperialismo. Tanto é assim que 
nunca houve na Líbia uma 
ocupação militar para derrubar 
Kadafi, nem mesmo ameaças 
concretas como ocorreram com Irã, 
Coréia do Norte...

A OTAN e o imperialismo 
entraram em cena quando viram 
que a revolução líbia, seguindo os 
fatos explosivos que sacudiram o 
Egito, Tunísia e o conjunto da 
região, estava indo além dos limites 

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 
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O primeiro passo para 
avançar a revolução é não ter 
nenhuma confiança no CNT. Este 
conselho, já há muito tempo 
legitimado pela OTAN, Estados 
Unidos, Itália, etc., expressa uma 
posição política: a do imperialismo, 
que está de olho no petróleo e nas 
riquezas da região. No mínimo, sua 
liderança máxima, Mustafá Jalil, 
líder do conselho e ex-ministro da 
justiça de Kadafi, já assumiu total 
compromisso com o capitalismo e 
com os negócios dos “amigos da 
Líbia”, isto é, os banqueiros e 
empresários estrangeiros que 
querem manter a exploração, o 
desemprego e os ataques contra a 
classe trabalhadora. 

Derrubar a representação 
política do CNT, e construir um 
programa de transição para o país, 
c o m  i n d e p e n d ê n c i a  d o s  
t r a b a l h a d o r e s  e  c o n t r a  o  
capitalismo de conjunto, é a 
principal e mais urgente tarefa 
colocada para os rebeldes líbios. A 
realidade demonstra que existe 
uma disputa e uma divisão política 
de vários grupos entre os rebeldes. 
Para além das diversidades 

culturais, religiosas e da divisão 
entre liberais, moderados e 
conservadores, existe uma divisão 
d e  c l a s s e .  E  é  c o m  o s  
trabalhadores que pegaram em 
armas para derrubar Kadafi que 
será possíve l  const ru i r  as 
ferramentas necessárias para a 
revolução e destruir o capitalismo 
como um todo. Caso contrário, os 
efeitos práticos, na economia e na 
vida das pessoas, praticamente 
não serão percebidos com a queda 
do ditador.

Os revolucionários não 
devem optar por qualquer das 
posições políticas impostas nos 
meios de comunicação. Somos 
contra Kadafi e vibramos com sua 

queda; mas também não apoiamos 
o CNT e o  regime líbio que seja 
baseado na democracia falsa e 
artificial controlada pela burguesia 
imperialista. Não aceitamos ter de 
dec id i r  en t re  Kadaf i  ou  a  
democracia burguesa.

Contra essas duas saídas, 
nós apresentamos a saída dos 
trabalhadores, anticapitalista e 
socialista. Depois de derrubar 
Kadafi, é hora de derrotar a 
burguesia, o CNT e dar seqüencia à 
heróica Revolução Líbia!

É hora de apoiar mais do 
que nunca os revolucionários. Mais 
do que enviar solidariedade, é hora 
de fazer um enorme esforço para 
intervir na revolução. O Movimento 

R e v o l u c i o n á r i o  ( B R )  e  a  
Convergência Socialista (ARG) 
iniciam a construção da nova 
C o r r e n t e  R e v o l u c i o n á r i a  
Internacional, que tem como 
primeira grande tarefa e campanha 
a viagem para a Europa e o mundo 
árabe. 

Chamamos a esquerda 
trotskysta a organizar uma 
campanha para o envio de uma 
delegação à Líbia, para além de 
conhecer a realidade de perto e 
aprender com os métodos de luta e 
com os rebeldes, ajudar a construir 
um programa e uma ferramenta 
socialista revolucionária, que 
possa alavancar as tarefas e o 
futuro da Revolução líbia! 

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 
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e saindo do controle. Uma multidão 
de pessoas com armas nas mãos, 
dispostos a fazer uma escalada até 
a capital, Trípoli, para derrubar o 
regime é um fato que faz o 
imperialismo tremer e o obriga a 
tomar providências. 

O plano do imperialismo 
para a Líbia foi justamente intervir 
no conflito sem ocupar por terra, 
colocando-se ao lado dos rebeldes 
para rifar Kadafi e tentar assim 
cont ro lar  po l i t i camente um 

movimento que está fugindo do 
controle. A revolução árabe -no 
caso da Líbia armada e violenta- 
pode trazer muito mais prejuízos ao 
capitalismo do que perder um de 
seus aliados – no caso, Kadafi. A 
maneira que o imperialismo 
encontrou para tentar controlar 
po l i t i camente  a  revo lução,  
impondo - l he  uma  ba r re i r a  
chamada democracia burguesa, foi 
justamente se infiltrando e se 
colocando ao lado dos rebeldes. 

A maior prova disso é a 
disputa e o racha que existe hoje 
dentro do CNT (Conselho Nacional 
de Transição), em que parte dos 
que lutaram contra Kadafi são 
setores burgueses que pretendem 
construir uma democracia alinhada 
com os EUA e a OTAN, e outra 
parte pretende garant i r  as 
conquistas e bandeiras levantadas 
nesses seis meses de guerra civil, o 
que só poderá ocorrer com a 
expropriação dos meios de 
produção da burguesia líbia 
(incluindo a Pró e a anti-kadafi).
Essa unidade-enfrentamento é 
comum e necessária na história. O 
trotskysmo é a única corrente 
internacional que compreendeu e 
aplicou esta concepção. 

Não existe incoerência nem 
problema algum em se juntar com 
setores inimigos para combater 
junto um inimigo maior. No caso da 
Líbia existiu uma unidade militar 
en t re  ope rá r i os ,  j ovens  e  
desempregados com setores 
burgueses e mesmo monarquistas, 
também anti-kadafi. Da mesma 
forma, os trabalhadores se 

alinharam com setores burgueses 
e inclusive imperialistas para 
derrotar os nazistas em várias 
ocasiões na Segunda Guerra. 

Com a condição de não 
haver nenhum compromisso 
p o l í t i c o ,  g a r a n t i n d o  a  
independência de classe, e 
tratando-se apenas de uma luta 
pontual em comum, essa “união” 
pode ser realizada. Mas justamente 
por essa composição, ela é 
a c o m p a n h a d a  d e  u m  
enfrentamento grande, que pode e 
deve se converter em combate 
revolucionário logo em seguida. 

Ou seja, os mesmos que 
juntos derrubaram Kadafi agora 
vão lutar entre si, pois os 
trabalhadores precisam destruir o 
capitalismo para garantir a melhora 
em suas condições de vida, 
enquanto os monarquistas e os 
burgueses amigos da OTAN 
querem entregar o petróleo às 
multinacionais. E é por isso, porque 
existe luta de classes e exploração 
capitalista, que a revolução vai 
seguir seu curso na Líbia!

Uma péssima e ridícula aplicação 
da teoria dos campos burgueses progressivos!

Nenhuma confiança no CNT. 
Contra o desarmamento do povo!
Tirar do poder da burguesia as 
riquezas do país. 
Por uma Líbia socialista e democrática, 
controlada pelos conselhos populares 
e trabalhadores. 

Por uma delegação internacional 
para prestar solidariedade
aos trabalhadores líbios. 
Intercâmbio entre os 
trabalhadores para 
derrotar o imperialismo.

Rebeldes invadem o avião, assim como a casa, de Kadafi. O luxo 
contrasta com a pobreza da população.

Rebelde Líbio comemora. A juventude é visível entre os insurgentes. 

População armada.Uma das garantias para que a  revolução continue a avançar..
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GREVE GERAL NO CHILE: Cresce a luta contra o governo de Piñera 
No final de Agosto mais de 6 milhões de chilenos foram 

responsáveis por um levante que parou o país por 48 horas. Esse 
processo foi o auge de uma série de lutas que ocorrem há mais de três 
meses. Inicialmente, estudantes, professores e trabalhadores em 
educação vinham organizando manifestações em defesa de uma 
educação pública, gratuita e de qualidade, contra a privatização do 
ensino público. 

O Chile tem 17 milhões de habitantes. Mais de 60 
universidades, a maioria particular. Para se ter uma ideia do 

problema, a Universidade de Santiago do Chile é um bom exemplo: a 
instituição é pública, mas para estudar nela o aluno tem de pagar. Um 
curso não sai por menos de US$ 5 mil por ano, o que equivale a R$ 8,3 
mil.

A greve geral foi convocada pela central sindical do Chile 
(CUT), que se somando às bandeiras em defesa da educação, exigia 
uma nova constituição e um novo sistema tributário.

Essa é a primeira vez, desde a ditadura de Pinochet, que o país 
assiste a uma greve geral. Por trás dessas manifestações existe uma 
revolta que é sentida no bolso de milhares de trabalhadores.

Um governo cada vez menos popular entre os trabalhadores
Conforme evoluem as manifestações, amplia-se o sentimento 

de rechaço ao presidente Sebastián Piñera. Hoje, as pesquisas 
apontam que o governo conta com apenas 26% de apoio entre a 
população. 

No inicio deste ano, o governo veio com uma proposta de 
aumento de 16% no preço do gás, o que gerou revoltas e protestos, 
com fechamento de ruas, queima de pneus. Com o desenrolar da 
crise econômica mundial, o aumento do arrocho e dos ataques à 
população, cresce a onda de protestos que questiona mais ainda o 
governo chileno. Em resposta aos protestos, o presidente tenta 
encaminhar uma reforma ministerial, com troca de ministros, tentando 

um ar de renovação em seu governo. Isso foi feito quando contava 
com 31% de aprovação. Sem alternativa, os protestos aumentaram e 
os questionamentos em defesa da educação pública, de melhorias 
nos serviços públicos, de reformas no país, começam a ir além, 
questionando o governo e apresentando a greve geral como método 
de luta.

Nesse momento é necessário entender e impulsionar uma luta 
nacional, e com a solidariedade de estudantes e trabalhadores da 
América Latina, no sentido de construir greves gerais que se 
coloquem como alternativa de poder, diante da incapacidade do 
governo de Piñera e do capitalismo de apresentarem alternativas.

Como economicamente, e 
do ponto de vista constitucional, o 
g o v e r n o  n ã o  a p r e s e n t a  
alternativa alguma a esse 
processo, a saída é a mesma que 
ocorre em todos os cantos do 
mundo, através da repressão aos 
movimentos sociais. Em meio 
aos protestos um estudante de 16 
anos foi assassinado e mais de 
1500 pessoas presas. A polícia e 
o governo tentam, por meio da 
repressão, diminuir os protestos, 
mas essas medidas apenas 
fo r ta lecem a inda  ma is  o  
movimento. E isso porque o 
governo, além de cobrar pela 
educação “pública” e arrochar 
salários, trata os manifestantes 

como marginais, vândalos, “caso de polícia”. 

A morte de um estudante é símbolo do quanto os patrões e os 
governos se encontram em um beco sem saída! Não sendo possível 
melhorar a vida dos trabalhadores, tenta calá-los com armas e tiros. 
Mas a luta chilena, assim como a que acontece no mundo árabe, 
demonstra a capacidade de mobilização e organização dos 
trabalhadores
, quando não 
há mais nada 
a perder. 

Solidari
edade a todos 
que lutam e 
sofrem com a 
r e p r e s s ã o  
nesse país: a 
luta do povo 
chileno é a 
m e s m a  d e  
todos os latino 
americanos.

Repressão a quem luta: 
estudante morto pela polícia de Piñera em protesto!

A resposta deve ser dada agora, não esperando as eleições!
Diante da situação de acirramento da luta 

de classes no Chile, e do medo de que essas lutas 
sirvam de exemplo para outros países do 
continente, a burguesia já costura suas saídas 
para estancar o processo. Partidários do governo 
de Piñera já deram declarações de que a situação 
não deve ser resolvida dessa forma, e sim através 
da “democracia”, das eleições. 

Isso é absurdo, e se não fosse trágico 
soaria como uma piada de mau gosto. Mas não é 
nenhuma novidade. É a alternativa SEMPRE 
apresentada pela burguesia nos momentos de 
crise e instabilidade. É a lógica usada desde as 
revoluções no mundo árabe até as greves das 
categorias em cada país: tudo o que nos resta é 
esperar a próxima eleição para punir aqueles que 
atacam os trabalhadores através do voto. Assim, 
enquanto não chegam as eleições, devemos 
aguardar. Acontece que na hora do voto pouco se tem a escolher: ou 
se vota em quem já fez tudo isso no passado, ou em quem está 
fazendo no presente. E esse é o mecanismo da burguesia: são os 

banqueiros e patrões que financiam as 
campanhas e, na prática, escolhem e decidem 
sobre os governos e sua composição. 

Poderia se discutir que o problema do governo 
chileno é ser um governo de direita, mas também é 
verdade que todos os governos ditos de esquerda, 
também conhecidos como frentes populares (vide 
Evo Morales, Lula-Dilma, Hugo Chavez), também 
promovem ataques semelhantes ao de Piñera.

Na verdade, a democracia, a constituição, a 
economia, só estarão a serviço dos trabalhadores 
quando as greves gerais em defesa da educação, 
contra a repressão, por melhorias no salário, 
emprego, moradia, saúde, transformarem-se em 
luta contra o governo, contra a democracia 
burguesa e para derrotar o capitalismo. Esse é o 
caminho para um governo dos trabalhadores, 
numa sociedade controlada por quem produz, em 

que a riqueza seja distribuída de acordo com a necessidade, sem 
fartura para poucos às custas da miséria de muitos.

Manuel Eliseo Gutiérrez Reinoso
 assassinado pela policia de Piñera.

Cemitério onde estudante foi sepultado torna-se local de protesto.

Manifestação durante greve geral.
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www.movimentorevolucionario.org

Email: contato@movimentorevolucionario.org
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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 !
O mundo árabe volta a ser páginas centrais dos jornais da burguesia. Os 

acontecimentos nos países em que ditadores foram derrubados continuam sendo 
epicentros de lutas radicalizadas, onde os processos revolucionários ainda 
encontram-se abertos. 
O processo que encontra-se em estado mais avançado é o tema de nossas páginas 
centrais dessa edição. A Líbia atualmente é o epicentro da revolução mundial, isso 
não significa que seja certo e eminente a tomada do poder pelos trabalhadores, mas 
sim que é o local onde existe a situação mais clara e favorável para que isso ocorra. 
Mesmo com toda a intervenção imperialista na região o processo está em curso 
ainda, sem que um destino na luta esteja traçado. Existem diversas possibilidades e 
a que é a maior tendência é o aprofundamento do processo revolucionário, até que 
ponto? Essa é a grande dúvida que persiste. 

Mas o certo é que o processo revolucionário aberto pelos povos árabes já 
surte efeito em toda a região e já observamos os reflexos no principal aliado do 
imperialismo na região. Israel vive uma crise político-militar nunca vista 
anteriormente. Além de perder o apoio de seus aliados históricos, Hosni Mubarack, 
ditador do Egito, por exemplo, agora a população, a mesmo que derrubou o ditador, 
se volta contra a embaixada israelense no território egípcio e os muros que 
bloqueiam a faixa de Gaza. E o que tudo esta se demonstrando também será um 
processo que deve se estender por algum período ainda mais por que os sionistas 
de Israel terão que lutar também contra sua própria população que desperta sua 
conciência de classe contra o inimigo burguês, impossibilitado de garantir o bem 
estar social em meio a crise econômica.

Em nosso continente a luta pode ser considerada mais “atrasada” em 
relação aos acontecimentos nos norte da África, e a luta encampada pelos 
europeus, porém continua muito forte. Por isso nos dedicamos a analisar os 
acontecimentos no Chile, país palco das mais radicalizadas lutas me nosso 
continente. 

A contracapa responde a um questionamento da vanguarda dos 
trabalhadores do Brasil – mas não encontramos nada do que ocorre no resto do 
mundo em nosso país! Porém, apesar de mais atrasado do que em outros países, o 
Brasil vive um momento de ascenso das lutas, que ainda não conseguem romper 
algumas barreiras como o legalismo e o isolamento, mas mesmo assim já 
encontramos indícios de radicalizações e avanços consideráveis. 

Todos esses acontecimentos fazem parte de um mesmo processo, de uma 
crise estrutural do capitalismo que obriga a classe operária a lutar com todas suas 
forças para derrotar o inimigo de classe. Tudo demonstra que mais do nunca é 
necessária uma organização internacional que faça parte dos processos de luta, 
não meramente como mais uma organização a propagandear os acontecimentos, 
mas uma organização que busque intervir nos processos avançando-os, que sirva 
para prestar solidariedade, que angarie o máximo de experiências com os 
processos de luta, com o objetivo final de preparar ao tomada do poder pelos 
trabalhadores no mundo todo. 

Dessa forma que a CRI – Corrente Revolucionária Internacional – 
composta por Convergência de Socialista (Arg) e Movimento Revolucionário (Bra) 
pretendem intervir e fazer avançar cada uma de nossas intervenções. Nossa 
militância esta a serviço desse projeto.

RAPIDINHAS!
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Dez anos depois das Torres Gêmeas virem abaixo em Nova 
Iorque, os EUA e o imperialismo só tem a lamentar. Não apenas as 
vítimas do 11 de setembro são lembradas hoje, mas sobretudo os 
resultados nefastos da estratégia imperialista para a década que se 
passou.

Ainda que a grande mídia tente reduzir o tema do 11 de 

setembro a uma homenagem hipócrita às vítimas do atentado e ao 
estado de pânico e alerta permanente da população norte-americana, 
o fato é que boa parte dos trabalhadores e o conjunto dos ativistas 
mundo afora fazem esta discussão sob outra perspectiva, a de 
compreender as causas e conseqüências da política de caça ao terror 
promovida pelo governo Bush e pelo imperialismo, a partir do 
atentado do 11 de setembro.

Em setembro de 2001 a economia norte-americana tentava se 
recuperar de uma crise econômica importante que estourou no final 
da década de 90, depois de anos de experiência com governos 
neoliberais, privatizações e uma anarquia completa do mercado. A 
solução encontrada pelo capitalismo imperialista para salvar a 
indústria e a economia foi a produção de armas. A indústria 
armamentista sofreu um verdadeiro boom nos Estados Unidos. Entre 
2001 e 2006 os gastos com armas passaram dos 345 bilhões de 
dólares para os 528,7, um aumento de cerca de 180 bilhões ao longo 
de cinco anos. Dinheiro, obviamente, embolsado pelas indústrias 
bélicas. 

O peso da indústria bélica foi determinante para o capitalismo 
sair da crise no início do século 21, e iniciar uma nova fase de 
c r e s c i m e n t o  e c o n ô m i c o .  
Portanto, a Guerra no Iraque e 
Afeganistão, além da ambição 
econômica pelo controle do 
petróleo e da influência política 
na região, foi movida por uma 
necessidade econômica: o 
governo e o Estado precisavam 
comprar para atender a demanda 
da indústria bélica. E a guerra é o 
mercado que gera lucro para este 
setor. 

A lém desse cenár io  
econômico, politicamente o 
imperialismo não estava em uma 
posição confortável. Depois de 
assumir a presidência em um 
pleito polêmico, em que recebeu 
a maioria dos votos no colégio 
eleitoral, mas perdeu na votação 
popular para Al Gore, o então 
presidente George W. Bush 
gozava de uma popularidade 
baixa para um início de mandato. 
Em seguida ao atentado contra 
as Torres Gêmeas e Pentágono, 
a popularidade de Bush chegou a 

Nenhum aspecto positivo da política de Bush pode resistir na 
comparação com os efeitos negativos. 

Do ponto de vista econômico, a guerra produziu um gasto 
superior a 3 trilhões de dólares, o que contribuí de forma direta para a 
situação de endividamento da economia americana, que está a beira 
de anunciar o calote e já não passa mais nenhuma confiança aos 
investidores. Ou seja, a guerra e seus gastos são razões diretas para 
a atual crise econômica que assola os EUA e Europa. 

Do ponto de vista bélico e imperialista, apesar da morte do líder 
da Al Qaeda, a estratégia da recolonização do Oriente Médio a partir 
da ocupação por terra, de estabelecer o controle econômico e político 
direto da região, também não se confirmou. Os EUA, assim como no 
Vietnã, estão terminando de ser expulsos do Oriente Médio pela força 
da heróica resistência das massas iraquianas e afegãs.

E do ponto de vista político, foi a maior derrota da história do 
imperialismo. Além de Bush tormar-se odiado no mundo inteiro, a 
consciência anti-imperialista tomou proporções nunca antes vistas e 

alcançar mais de 80% de aprovação, o que lhe permitiu invadir o 
Iraque e o Afeganistão.

Entretanto, a imagem dos EUA, tanto interna mas 
principalmente externamente, foi sendo abalada a passos largos. Na 
verdade, desde a Guerra do Vietnã, quando os EUA foram derrotados 
pela resistência vietnamita e expulsos de lá, se produziu uma 
consciência global contra as guerras imperialistas. Dessa forma, o 
início da Guerra no Iraque e Afeganistão já veio acompanhado de 
uma onda gigante de repúdios, atos e protestos públicos contra a 
guerra.

Esse cenário foi se aprofundando na medida em que as 
denúncias de abusos cometidos por militares norte-americanos 
contra a população árabe ganhavam espaço nos veículos de 

comunicação. Imagens e cenas de 
violência individual, torturas e abusos 
sexuais contra mulheres fizeram 
aumentar o ódio das massas contra a 
guerra e os EUA. Assim, a imagem de 
Bush do ponto de vista internacional foi 
absolutamente abalada. Bush até hoje é 
considerado um nazista e é odiado por 
quase todos os povos, fato que teve 
impacto considerável dentro dos EUA, 
abrindo espaço para o crescimento da 
candidatura de Barack Obama em 2008.

Bush utilizou o atentado para criar 
as condições para a guerra e assim 
atender a uma necessidade do mercado 
e da economia. Politicamente, lançou a 
campanha mundial de caça ao terror, 
criando o chamado Eixo do Mal e 
invadindo o Afeganistão e Iraque 
supostamente em busca dos terroristas. 
Dez anos depois, mesmo com a morte de 
Bin Laden, não há nada a ser 
comemorado pelos EUA, o que se refletiu 
nas tímidas e pequenas comemorações 
populares quando do anúncio da 
execução de Bin Laden. 

serviu de injeção de ânimo para as massas lutarem no mundo todo. A 
resistência iraquiana e afegã, acompanhada pela resistência 
palestina que luta contra o Estado de Israel, influenciou diretamente 
na atual onda revolucionária que varre o Norte da África e as ditaduras 
que restaram, bem como coloca a luta palestina em um patamar 
superior. 

Como se pode ver, 10 anos depois do atentado do 11 de 
setembro e da política belicista norte-americana, o mundo atravessa 
a pior crise econômica desde 1929 e um dos ascensos 
revolucionários mais impressionantes que a história já registrou, 
ainda longe de terminar!

As solenidades imperialistas neste dia 11 de setembro 
certamente não serão em nome das vítimas dos atentados. Na 
verdade, o imperialismo chora e lamenta a sua derrota e colapso! 

Quem vibra, resiste e luta, são os trabalhadores com suas 
revoluções e greves gerais!    

           Todos os planos do imperialismo fracassaram!

10 Anos Depois Do 11 De Setembro,                                                               
Crise Econômica E Revolução Mundial!

Guerra no Iraque e Afeganistão: 
caça ao terror X necessidade econômica e política

Prisões e tortura na guerra ao terror emcampada pelo governo dos EUA.
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A equipe do Correio dos Trabalhadores aproveitou a estadia do 
companheiro Juan Carlos Beica para fazer uma entrevista no sentido 
de ajudar os ativistas brasileiros a compreender o que se passa na 
Argentina, que vive um processo eleitoral onde o governo de Cristina 
Kirchner obteve uma vitória num primeiro momento, mas que não 
esconde sua fragilidade política. Ao mesmo tempo em que a Frente 
de Esquerda dos Trabalhadores (FET - uma unidade de partidos 
operários) tem ocupado um papel de destaque ao ser a única 
alternativa que polariza e disputa politicamente contra a Frente 
Popular. Vale ressaltar que o processo eleitoral argentino é distinto do 
brasileiro. Inicialmente vários candidatos podem se candidatar e 
concorrem as eleições primárias. Aqueles que obtiverem mais de 
2,5% dos votos válidos podem concorrer ao primeiro turno das 
eleições. Essa “cláusula de barreira” chama-se proscripcion. E caso 
for preciso, os dois candidatos mais votados poderão concorrer ao 
segundo turno. A Frente de Esquerda dos Trabalhadores passou 
pelas eleições primárias, obtendo 2,8% dos votos. 

Correios dos Trabalhadores - Como enxergam a situação política 
do governo e do regime nesse processo eleitoral?
Juan Carlos: Se analisarmos a situação de maneira formal, 
encontramos um governo que aparenta estar muito forte, visto que 
ganhou quase 50% dos votos, e encontrou uma oposição 
fragmentada e frágil. Porém, é uma vitória limitada e parcial, pois o 
governo está cada vez mais débil em função das lutas e divergências 
internas, fundamentalmente com a CGT (Central Geral dos 
Trabalhadores) e com os prefeitos de Buenos Aires por outro lado, 
justamente quem tem sustentado o governo nos últimos anos. Além 
disso, porque o movimento operário e popular continua lutando cada 
vez mais e obtendo triunfos importantes. 

Nesse contexto, a crise mundial também colabora para esta 
instabilidade e fragilidade do governo, pois na medida em que afeta a 
economia Argentina o governo e a burguesia mostram que não tem 
plano e saída para enfrentar, visto que hoje se sustenta basicamente 
da exportação da Soja, e por isso é vulnerável.

Assim, a tendência é que a luta de classes se polarize ainda 
mais e grandes lutas ocorrerão entre a classe operária e o governo. 
Nesse marco, a esquerda tem um espaço muito grande.
 
CT - Como se expressa este espaço maior da esquerda 
argentina?
JC: Por um lado, nas lutas, visto que a esquerda dirige um setor 
importante do movimento e goza de simpatia entre a base da 
burocracia sindical. Por outro lado, nas próprias eleições, onde a 
Frente de partidos de origem trotskista (Frente de Izquierda de los 
Trabajadores – FIT), acaba de realizar uma eleição excepcional, 
superando com amplitude a barreira da proscripcion que o governo 
tentou impor. A esquerda (PO, PTS, IS) apoiada pela CS e outras 
organizações conseguiram mais de 500 mil votos.

O resultado das eleições colocam uma derrota grande para a 
direita tradicional. Os jornais de grande 
circulação argentinos repercutiram muito bem 
este desempenho, tratando de colocar o 
governo de um lado e a FIT de outro, como a 
grande polarização da sociedade.

Essa situação excede os limites dos 
dirigentes do PO e PTS, que não entendem a 
melhor política para aproveitar esta situação 
de crise do governo e regime. Hoje, deveriam 
fazer um chamado muito amplo para estender 
e construir a frente como forma de aglutinar os 
ativistas e vanguarda argentina. Entretanto, 
os dirigentes do PTS e PO são muito 
sectários. Pretendem capitalizar sozinhos o 
resultado eleitoral, expressando uma visão 
aparatista para intervir na realidade.

Apesar disso, os votos e a simpatia ao 
redor da FIT empurra esses partidos a darem 
passos contra esta característica sectária.

CT - Como está localizada a CS dentro da FIT?
JC: A CS não é integrante plena da FIT, senão que aderiu a FIT. O PO 
e PTS fechou a possibilidade da CS ingressar na frente porque não 
possuí condições jurídicas de apresentar candidatos. Nós achamos 
que a FIT deveria aglutinar dezenas de ativistas e personalidades 
políticas do movimento operário, que representam politicamente as 
lutas e o ascenso em curso no país.

Mas apesar de tudo isso, a FIT é um fenômeno objetivo, fruto 
da luta de classes, que empurra a esquerda para se unificar e golpear 
ao governo. Ou seja, é fruto de uma necessidade e pressão das bases 
que obriga seus dirigentes a apresentarem um programa classista, 
unitário, para enfrentar a crise e o governo. E foi por isso, que 
pudemos estar dentro da FIT.

CT - A CS tem candidato dentro da Frente?
JC: Hoje temos só um, mas muito importante. O companheiro Carlos 
Oliveira, que está preso, por lutar, desde dezembro de 2009. Carlos é 
dirigente do novo sindicato da construção civil (SITRAIC) e militante 
do nosso partido. Fazemos campanha chamando o voto na FIT para 
lutar também pela liberdade de Oliveira e demais presos políticos.

CT - Por que está no Brasil?
JC: Primeiramente, para apoiar o trabalho político e sindical dos 
companheiros do MR, em especial agora que estão à frente da greve 
dos Correios, com uma responsabilidade muito grande. Venho 
aprender também com os companheiros e, fundamentalmente, 
venho reunir com os dirigentes desta organização para avançar na 
construção da Corrente Revolucionária Internacional, a qual 
decidimos construir em conjunto a partir de uma conferência 
realizada em julho na Argentina.

Esta corrente tem uma tarefa muito importante: apoiar e 
intervir na revolução que está em curso na Líbia, denunciando 
aqueles que querem liquidar-la. Em primeiro lugar, Kadafi e a OTAN, 
mas também os dirigentes da CNT, que tem a política de desarmas as 
milícias populares para impor um governo capacho do imperialismo.

Dessa forma, reivindicamos a atitude do miliciano argentino 
Emmanuel Piaggessi, que está combatendo dentro das milícias e ao 
lado do povo líbio, explicando-nos com claridade que a maioria do 
povo líbio luta contra Kadafi, mas também contra o imperialismo. Ou 
seja, estão lutando por aprofundar a revolução. 

Nós, trotskista, temos a obrigação de mostrar às massas líbias 
que a única maneira de conseguir suas reivindicações e de 
aprofundar esta revolução é mediante a imposição de um governo 
dos trabalhadores e povo, baseado nas milícias populares, que 
exproprie à grande propriedade burguesa e assim começar a 
construir o único sistema capaz de dividir igualmente o fruto do 
trabalho e acabar com a exploração e a miséria: o socialismo.

Por isso estou no Brasil. E por isso, estamos construindo junto 
aos camaradas do MR a Corrente Revolucionária Internacional.

Entrevista com Juan Carlos Beica – 
militante da Convergência Socialista (Argentina).

Juan Carlos Beica, dirigente da CS argentina e componente da Corrente Internacional Revolucionária


