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lado, a maior inflação 
em 8 anos e PIB zero! 
O pior cenário 
possível no Brasil.

Frente Nacional de 
Oposição Bancária 
realiza encontro 
no Maranhão
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seu caminho.

página 4 e 5.

Fim do euro ou da soberania nacional?
EUROPA QUEBRADA!
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O Movimento Revolucionário acaba de realizar um amplo debate com 
toda a militância em seu 3º Congresso Nacional, onde as discussões abrangeram 
desde nosso balanço com nossos inúmeros acertos e com nossos erros dos quais 
temos que tirar as devidas lições, até a avaliação da situação em que vivemos e 

de suas perspectivas. Expressando o crescimento da organização nestes 4 
anos de nossa existência, cada uma das regionais do MR discutiram 
amplamente e colaboraram com  a elaboração e votação de nossa política 
daqui por diante.

Movimento Revolucionário realiza seu 3º Congresso Nacional 
enquanto a classe trabalhadora ruma em direção à revolução

A expressão de uma necessidade da classe trabalhadora
Estamos acabando o 9º ano de governo de Frente Popular no Brasil, após 

dois mandatos de Lula e o atual de Dilma. Desde o início de governo, o PT 
renegou seu passado classista e governou para os ricos e poderosos. Hoje o PT 
virou um partido burguês, de defesa da ordem capitalista e o principal 
sustentáculo do regime. Os dirigentes petistas deixaram os sindicatos para 
assumirem os cargos mais importantes do poder político no Brasil, de onde 
administram bilhões dos negócios da burguesia. Ao mesmo tempo, eles mesmos 
se transformaram em burgueses, donos e sócios das mais variadas empresas.

Isso obriga a classe trabalhadora a um processo árduo de reorganizar 
todo o movimento dos trabalhadores, fortalecendo movimentos sindicais de 
oposição aos velhos aparatos, que agora são uma correia de transmissão das 
políticas de ataque do governo petista; e também a necessidade de uma 

organização política que corresponda a essas necessidades em nível político, 
com um programa revolucionário. 

Dessa maneira, a organização necessária à classe trabalhadora 
precisa ser combativa, se utilizando secundariamente dos processos 
eleitorais, mas se apoiando quase integralmente na luta direta da classe 
trabalhadora. Cujo objetivo não seja aparatos, sejam eles sindicais ou 
parlamentares, mas sim que a luta dos trabalhadores avance até a construção 
de outro tipo de sociedade – a socialista. 

Nesse marco, o MR foi fundado e a cada novo congresso reafirmamos 
essa necessidade de nossa classe derrotar o governo e o conjunto da 
burguesia, se apoiando nas greves, ocupações e mobilizações através de 
organismos classistas e independentes do governo. 

Para isso, hoje conseguimos expandir nosso partido ao ponto de termos 
uma verdadeira organização nacional. Nossas regionais, que se fortalecem a 
cada dia, demonstram o acerto político de nossas políticas ousadas do passado 
recente. 

Quando nos organizamos em 2007, poucos acreditavam que poderíamos 
ir tão longe. Atualmente, contamos com um partido que se propõe a lutar lado a 
lado com os trabalhadores, mas sem apelar para a tática do mais fácil ou do que 
se quer ouvir. Não temos rabo preso com o governo, nem por acordos espúrios 
com burocracias sindicais, e nosso princípio é sempre buscar o melhor caminho 
para a revolução, a única saída para a libertação dos trabalhadores. 

E isso passa, essencialmente, por combater a Frente Popular, 
responsável pelos planos do imperialismo no Brasil. Estamos, dessa forma, 
ligados a todas as lutas que se deem em defesa de nossa classe, contra o 
governo, como nos Correios, onde a categoria atravessou importantes momentos 

na recente luta contra a MP 532 de Dilma, que prepara o terreno para a 
privatização e terceirização na estatal. O mesmo em bancários, na juventude, 
setores públicos, movimento popular, etc.

Dirigimos sindicatos com peso nacional, impulsionamos organismos 
nacionais nas categorias em que intervimos e demos uma visibilidade para 
campanhas nacionais e internacionais nestes últimos anos, como em defesa 
da revolução árabe, contra a ocupação do Haiti, pela libertação da Palestina, 
de combate ao governo Lula e Dilma. Estas ações são nossas marcas, e nos 
consolidamos na esquerda brasileira no terreno de uma organização 
revolucionária, principista, combativa, democrática e de ação direta.

Agora, preparamos nossa inserção ainda mais direta em setores 
operários e multiplicando nossas regionais. É um projeto irreversível, que 
corresponde ao avanço da luta de classes e que ocupa um vazio deixado pela 
esquerda brasileira, completamente adaptada à institucionalidade e que se 
resume a pedir votos ou se perpetuar burocraticamente em sindicatos. 

Impulsionar a luta contra os ataques do governo de Frente Popular

Uma situação revolucionária em nível mundial
Nosso terceiro congresso não poderia vir em melhor momento da luta de 

classes, onde os trabalhadores do mundo todo reafirmam a atualidade do 
programa da revolução socialista. Os trabalhadores dos países árabes, 
europeus, norteamericanos, latinos, etc. vêm, a cada luta, demonstrando que a 
estratégia da construção de uma organização proletária para as lutas e a 
revolução mundial está mais viva e necessária do que nunca. 

Os diversos processos revolucionários que estão em curso comprovam 
que o capitalismo, com todo sua organização anárquica e acumulação individual 
apesar da produção coletiva, é incapaz de resolver os mínimos problemas e gera 
cada vez mais desigualdade, dívidas e pobreza. 

Lutamos a cada dia mais por trabalho, para não cair na miséria, para não 
passar fome; e isso não ocorre somente nos países pobres, mas cada vez mais 
ocorre também nos países ricos. Ao contrário da ideologia reformista de que, 

mesmo que aos poucos, a vida vai melhorando, está indo por água abaixo, com 
os direitos sociais e a vida dos europeus e norte-americanos vindo abaixo, 
enquanto quem já era pobre não sai do lugar. A igualdade entre os 
trabalhadores está se dando por baixo, na pobreza, e não com a melhora das 
pessoas. 

A retirada de direitos - tão alertada em nossas jornais e materiais - está 
ocorrendo a passos largos. Os trabalhadores europeus são “a bola da vez” do 
imperialismo, com a perda de conquistas históricas. Mas as demais regiões já 
tem seus dias contados também. Como um dominó trágico, o que um país 
retira, no mês seguinte é copiado pelos demais.

Todos esses acontecimentos reafirmam que somente com uma 
direção revolucionária, que tenha paciência e intervenha de forma científica em 
cada uma das lutas, seremos capazes de garantir a derrota da burguesia e 
consolidar o poder dos trabalhadores. 

CRI – uma grande vitória de nossa militância
Com este propósito, o Movimento revolucionário deu um salto enorme no 

terreno internacional, consolidado em nosso congresso. Como organização 
trotskista que somos, e internacionalista, portanto; vemos as perspectivas que se 
abrem com extrema satisfação, a partir da construção a Corrente Revolucionária 
Internacional (CRI), que impulsionamos junto da Convergência Socialista, da 
Argentina.

Nosso dever enquanto militantes revolucionários é intervir nos processos 
em curso em qualquer país que seja. E essa perspectiva se coloca em outro 
patamar agora que existe a Corrente Revolucionária Internacional com a 
possibilidade de agir em unidade com ainda mais setores e se contrapor à 
socialdemocracia e partidos neoliberais que dominam a política na maioria dos 
países.

A CRI, mesmo que não ainda seja um partido único internacional, o que é 

um objetivo para ambas organizações, já é uma ferramenta importante para 
que possamos atuar em conjunto e intervir em acontecimentos históricos onde 
a classe trabalhadora busca outro tipo de organização para a sociedade.  
Nesse sentido, é de vida ou morte a intervenção nos processos revolucionários 
em curso na Líbia e Egito, por exemplo, em que preparamos uma viagem com 
representantes de ambas organizações. 

Ainda não há condições de repetir o exemplo de Nahuel Moreno na 
Revolução da Nicarágua de 1979, quando se organizaram brigadas 
internacionais, por conta do boicote das organizações que poderiam assumir 
este papel. Mas é plenamente possível apoiar material e politicamente os 
companheiros, no mínimo, e preparar as condições para inclusive lutar com 
armas em punho lado a lado com os milhares de trabalhadores que lutam 
nesses países. É para isso e para intervir em processos futuros, que podem se 
generalizar, que a fundação da CRI é fundamental.

Faça parte desse projeto
Nossa organização cresceu muito nessa curta trajetória. Porém, o 

espaço que nos cabe é muito grande, maior do que nossas atuais condições e 
só pode ser ocupado, com o tamanho real que corresponde a uma 
organização revolucionária no Brasil se os ativistas que têm acordo conosco 
vierem se somar a esta batalha. 

Por isso, cada vez mais é necessários reafirmar nosso programa e 
militar com todas nossas forças para que a classe trabalhadora continue 
somando vitórias e traduzindo estes avanços políticos em uma organização 

revolucionária superior. 
Dessa maneira é tão fundamental que cada vez mais ativistas se 

juntem a nós e venham construir o partido que tem a única pretensão de 
impulsionar as lutas dos trabalhadores. Que não oferece privilégios, nem 
promete vantagens; mas onde se tem o orgulho de militar pela mudança 
radical da sociedade.  
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PIB zero no 3º semestre dá o sinal
O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre 

deste ano foi zero de crescimento em relação ao trimestre anterior! Isso 
significa que a economia brasileira ficou parada entre os meses de julho e 
setembro. Esse sintoma claro de uma recessão que se aproxima traz à 
memória os outros períodos recessivos no Brasil e o que se passa em 
países que já estão nesta situação hoje, como a Grécia e Portugal.

Embora as filas de desempregados, os cortes de salário e o aumento 
da idade para se aposentar ainda não tenham acontecido, se a economia 
brasileira não reverter a tendência deste último trimestre, esses fatos 
lamentáveis são apenas questão de tempo para se tornar realidade no 
Brasil. E todo o cenário nacional e internacional indicam que a situação deve 
se manter assim pelo ano de 2012 inteiro, se não piorar.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) já reviu para baixo as projeções 
de crescimento para este ano. A estimativa que era de 2,2% para a indústria 
(que está na pior situação entre os ramos que compõem a economia) e 3,4% 
para o PIB geral. Estes números já corresponderiam a um crescimento pífio. 

Mas agora serão ainda menores. 
A indústria, em especial, tem demitido funcionários, cortado parcelas 

significativas de investimento e, mesmo com incentivos fiscais, viu as 
exportações desabarem. O Brasil, além de estar estagnado, está se 
desindustrializando. Estamos nos tornando um país ainda mais dependente 
da agricultura, pecuária e extração mineral, voltando ao papel reservado ao 
Brasil no período colonial quando éramos um simples exportador de 
produtos primários.

O quadro de estagnação com inflação, chamado de estagflação, é 
cada vez mais provável no país, e as consequências tendem a ser terríveis 
para a população, que assistiria a seu poder aquisitivo se deteriorar, na 
mesma medida em que os serviços públicos também se sucateariam e o 
emprego seria ameaçado. Este cenário recessivo, ainda é agravado pelos 
níveis assustadores de corrupção, que drena o orçamento para quadrilhas e 
corporações ligadas ao governo.

Depois das quedas de Antônio Palocci (Casa Civil), Alfredo Nascimento 
(Transportes), Wagner Rossi (Agricultura), Pedro Novais (Turismo), Orlando 
Silva (Esporte) e Carlos Lupi (Trabalho), todos por corrupção, e de Nelson Jobim 
(Defesa), a turma de ministros afastados não para de aumentar. Agora, estão na 
berlinda Fernando Pimentel (PT), do Desenvolvimento, e Mário Negromonte 
(PP), das Cidades. O motivo é o mesmo de sempre, desde os governos FHC e 
Lula, e já celebremente banalizado no governo Dilma: corrupção!

Depois de ser apontado como coordenador da quadrilha do mensalão, 
que espera julgamento no STF, o PT tem mais um ministro envolvido em 
irregularidades. Pimentel, ex-prefeito de Belo Horizonte, é hoje já um burguês 
dono de “empresas de consultoria”, nome fantasioso para justificar o tráfico de 
influência que, somente na sua última operação, lhe rendeu R$ 2 milhões. 

Ele, assim como Palocci, José Dirceu, a família de Lula, Gilberto 
carvalho, Luís Gushiken e outras dezenas de petistas, a maioria deles ainda no 
governo, enriqueceu nas sombras dos bilhões do orçamento público, desviados 
para a máquina dos partidos governistas e caixas-2 de campanha, m a s  
também diretamente para os bolsos dessas 
neoburguesia petista.

Pimentel, logo após sua 
saída da Prefeitura de Belo 
Horizonte e chegada ao 
ministério, ganhou R$ 2 
milhões em 2009 e 2010, 
indicando empresas para 
ganhar licitação com a 
prefeitura da capital mineira, 
controlada por seu sucessor, 
eleito na eleição de 2008. O 
claro tráfico de influência e 
cor rupção vem sendo 
ignorado por Dilma, que, 
como fazia Lula, diz que não 
sabe de nada, e tenta manter 
os corruptos até o último 
segundo, só pedindo suas 
saídas quando não é 
possível mais aguentar a 
pressão.

O outro corrupto da 
v e z  é  N e g r o m o n t e ,  
envolvido em fraudes em 
relação a obras da Copa do 
Mundo, cujos custos foram 
elevados em bilhões de reais. 
Apenas a mudança do projeto de uma obra da Copa no Mato Grosso, elevou o 
custo do empreendimento, que previa a implantação de uma linha rápida de 
ônibus pela construção de um Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), em Cuiabá, em 
R$ 700 milhões. 

A substituição ou ameaça de queda de quase 10 ministros em menos de 
um ano mostra a corrupção desenfreada, por um lado; e a fragilidade do governo 
Dilma, por outro. Quanto à corrupção, fica clara a participação ou ao menos 
cumplicidade de Dilma em todos estes esquemas, pois não é possível que todos 
seus ministérios e principais colaboradores enriqueçam, roubem e cometam 
crimes à sua volta e ela não saiba de nada, como alegava Lula. 

Ambos sabiam, eram coniventes e os principais beneficiados pela 
corrupção, ao, em troca de dinheiro da população, ganharem apoio para seus 
projetos pessoais e partidários. E Dilma manteve a mesma postura de Lula, de se 
agarrar aos corruptos e tentar salvá-los até o último instante. Em nenhum caso 
de corrupção, houve faxina nenhuma, pois o corrupto só cai quando o mundo 
desaba ao seu redor, e mesmo assim seus assessores e o partido corrupto que o 
indicou seguem intocados, inclusive escolhendo o novo ministro corrupto. 

Ninguém nunca devolveu dinheiro nem foi punido. Essa é a maneira da Frente 
Popular governar, com uma corrupção planificada, extensa e entranhada em 
todos os setores.

A diferença de Dilma é que ela não conta com o prestígio de Lula, para 
conseguir driblar as críticas ao governo. Da mesma forma, os 9 anos de governo 
do PT já saturaram muita gente, que no início relevava os escândalos. Por fim, é 
a crise econômica, com o crescimento zero e com a volta da inflação que causa o 
mal-estar dos brasileiros com tanto dinheiro indo pelo ralo através da corrupção.

O roubo de dinheiro público não é um problema apenas moral. É um 
grave problema prático, ao consumir com verbas que seriam suficientes para 
acabar com as filas na saúde, ou universalizar a educação gratuita em todos os 
níveis, ou acabar com o déficit habitacional. 

Infelizmente, a corrupção existiu em todos os governos anteriores ao PT 
e este partido, que alguns tinham a esperança que moralizasse a administração, 
apenas profissionalizou mais o esquema. Dentro do capitalismo, onde quem se 
elege já foi comprado por empresários e suas contribuições às campanhas; e 

considerando que todas as leis, regime de 
impostos, etc., são feitos para os interesses 

dos empresários e banqueiros, e 
não da população, não deve 

surpreender que estes 
mesmos se to res ,  que  
controlam os políticos e 
governos, também tomem 
dinheiro diretamente dos 
cofres públicos. A corrupção 
é inerente e eterna no 
capi ta l ismo, pois este 
sistema se caracteriza por 
arrecadar dos mais pobres e 
dos que produzem e repartir 
entre os mais ricos e entre os 
que são donos dos meios de 
produção. Isso acontece 
mascarado de legítimo, por 
meio de leis, ou abertamente 
de  modo  i l ega l ,  pe la  
corrupção.

Não se pode ter ilusões 
que a corrupção vai acabar, 
portanto, como fez o PT ou 
faz o PSOL, que prometem 

mudar o sistema se forem 
eleitos. De toda forma, além da 

luta geral contra o capitalismo, para que o orçamento fique nas mãos dos 
organismos da própria população, com fiscalização permanente, é preciso reagir 
à corrupção que hoje assola o Brasil.

Exigimos a prisão de todos os ministros já afastados por corrupção, 
assim dos outros que estão claramente envolvidos e ainda não caíram. Da 
mesma maneira devem ser presos todos os corruptos de suas equipes 
ministeriais e os corruptores, de empreiteiras, bancos e empresas. Os bens de 
todos eles devem ser confiscados e expropriados.

Essa é a única moralização possível, mas, para isso é preciso 
aprofundar o combate ao próprio governo Dilma, fábrica de corruptos e 
roubalheiras. Seu governo já demonstrou que é fraco, e precisamos forçá-lo para 
se desgastar ainda mais, como forma de tirar sua iniciativa política, que, entre 
outras coisas, lhe permite atacar os direitos dos trabalhadores e estimular a 
corrupção.

Defendemos o embargo imediato de todas as obras de grande monta 
sob suspeita e auditoria e controle popular sobre as obras de cada cidade e 
estado.

7 ministros derrubados. Na fila para sair, Fernando Pimentel (PT) e 
Mário Negromonte, também envolvidos em corrupção.

Antonio Palocci
Casa Civi - PT

Alfredo Nascimento
Transportes - PR

Wagner Rossi
Agricultura - PMDB

Pedro Novais
Turismo - PMDB

Orlando Silva
Esportes - PCdoB

Carlos Lupi
Trabalho - PDT

Nelson Jobim
Defesa - PMDB

Mario Negromonte
Cidades - PP

Fernando Pimentel 
Desenvolvimento - PT

Caíram acusados por corrupção: Caiu após declarações:

As próximas
peças
a cair:

Efeito Dominó nos Ministérios de Dilma:
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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 

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) 76644932

São Paulo - SP: (11) 37151557

Natal - RN: (84) 9965-8949

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

RAPIDINHAS!

Corrupção por todo lado, a maior inflação em 8 anos e PIB zero! 
O pior cenário possível no Brasil.

Contrariando as bravatas do sempre irresponsável ministro da 
Fazenda Guido Mantega e da presidente Dilma, a economia do Brasil já 
está atolada na crise econômica mundial. Ministro à época da 
declaração de Lula de que a crise de 2008 seria uma “marolinha” no 
Brasil e que levou o país à recessão, milhares de desempregados e PIB 
negativo em 2009, Mantega outra vez dizia que o Brasil, desta vez, 
estava preparado.

Os números de seu próprio governo trataram de desmenti-lo. A 
inflação medida pelo IPCA acelerou ainda mais, registrando 0,52% em 
novembro. Já são 6,64% de inflação nos últimos 12 meses e, somente 
em 2011, são 5,97%, já muito acima da meta de 4,5% e quase 
estourando o limite máximo de 6,5% estabelecido pelo Banco Central.

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980 e se refere às famílias 

com rendimento de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, 
e abrange nove regiões metropolitanas do País, além dos municípios 
de Goiânia e de Brasília. Na prática, é um índice que mascara a inflação 
para baixo, pois mistura feijão, arroz, transporte, aluguel e luz (gastos 
típicos de quem ganha 1, 2 ou 5 salários mínimos, e que sobem toda 
semana), com o preço do carro importado, tablete de última geração, 
etc., (mais adequados a quem ganha 30 ou 40 salários mínimos, e que 
têm caído de preço).

Na verdade, portanto, a inflação real é bem mais alta do que 
divulga o governo e está criando uma situação insuportável para os 
mais pobres e para a classe média. A população brasileira já está 
tomada até o pescoço por dívida e não há solução à vista, exatamente 
quando a crise bate à porta.
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Nos dias 17 e 18 de dezembro deste ano, ocorre o 3ª Encontro 
da Frente Nacional de Oposição Bancária (FNOB), que reúne 
oposições classistas e os sindicatos do Rio Grande do Norte e do 
Maranhão. Atualmente, a maioria dos sindicatos e a maior 
confederação nacional da categoria, a Contraf, são ligados à CUT e 
ao governo do PT. E, diante da falência e desmoralização geral da 
representação dos trabalhadores, nas mãos de sindicalistas 
completamente submissos ao governo Dilma e burocratizados e com 
às vezes 20 ou 30 anos “liberados”, longe da base, é necessário 
construir alternativas de luta e de organização.

Entre os bancários, a exploração e os lucros recordes obtidos 
ano após ano às custas da sobrecarga de trabalho, foram ainda mais 
intensificados nos últimos 9 anos dos governos do PT, quando a 
terceirização e privatização por dentro, nos bancos públicos; e o 
assédio nos privados; chegaram a um nível insuportável.

Enquanto o lucro dos bancos dobra a cada 3 anos, no máximo, 
os salários dos trabalhadores perdem valor anualmente. Há perdas 
salariais de quase 100% entre os bancários, apenas no período após 
o Plano Real, de 1994.

E é contra esta realidade, que inclui a supressão e direitos, que 
os bancários têm se insurgido e feito greves. Mas estes movimentos, 

por mais radicalizados que tenham sido, não conseguem ultrapassar 
um determinado limite nas conquistas, em função de terem que atuar 
contra a sabotagem feita pelos próprios sindicatos que negociam a 
greve. É por isso que não basta apenas lutar. É preciso se organizar!

A FNOB surgiu para unificar os lutadores combativos e 
independentes do governo, sem ser controlada por uma organização 
política, de cima para baixo, como muitas vezes a própria oposição 
costuma fazer. Neste seu 1º Encontro, no RN, a FNOB nasceu como 
ideia e foi formada; no 2º, em PE, votou a pauta de reivindicações e a 
estratégia para a greve deste ano; e agora, no 3º encontro, o desafio 
é, a partir do sucesso dessa iniciativa até agora, unificar com ainda 
mais companheiros que venham construir juntos uma alternativa de 
fato nacional e enraizada na base, preparando todas as lutas que 
estão por vir.

O caminho por fora da Contraf é irreversível. A base não 
suporta mais ficar à mercê dos governistas e traidores no movimento. 
Nossa responsabilidade é aprofundar este repúdio e dar uma opção 
de luta. Essa deve ser a cara da FNOB: a dos lutadores incansáveis, 
que não se vendem e que não trocam as necessidades da categoria 
por conchavos políticos. Neste momento, somos todos Basa e 
estamos juntos da luta destes companheiros ainda em greve;

Enquanto os bancários de todo o país encerravam a greve 
nacional entre os dias 17 e 18 de outubro, com pouco mais de 20 dias 
de paralisação, os bancários do Banco da Amazônia (BASA) 
decidiram seguir com o movimento. Recusaram a proposta oferecida 
pelo governo e pela Federação Nacional dos Bancos (FENABAN) de 
reajuste de 9%, derrotando a CUT, que defendeu a proposta dos 
patrões nas assembleias.

Assim como ocorreu em outros bancos públicos e nos bancos 
privados, a CUT tentou desmontar o movimento defendendo uma 
proposta muito aquém da lucratividade dos bancos e atemorizando 
os trabalhadores com a possibilidade de a greve ir a julgamento no 
Tribunal Superior do Trabalho (TST). No BASA, entretanto, a direção 
cutista perdeu para a base, que avaliou que era possível continuar a 
luta por um reajuste digno, melhores condições de trabalho e em 
repúdio à atual diretoria do banco, que, com o aval do governo Dilma, 
está desmontando sua estrutura de banco público.

Além de não oferecer uma proposta decente para a categoria, 
o governo Dilma e a direção do BASA recorreram à Justiça para 
impedir os piquetes em frente ao principal prédio do banco no Pará e 
no Tocantins e realmente levaram a greve para o dissídio coletivo no 
TST, com o objetivo de desmontar a mobilização. Mesmo sem 
conciliação, porém, a paralisação permanece e o julgamento será em 
12/12. De toda forma, já é uma 
greve histórica, que vai chegar 
próxima de 80 dias!

No caso dos trabalhadores 
do BASA, a proposta feita pela 
Ministra Instrutora Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi durante a 
audiência de conciliação foi 
superior a apresentada pelo 
banco, demonstrando, portanto, 
o acerto da categoria em ter 
permanecido com a paralisação, 
apesar das ameaças da CUT. A 
Ministra propôs aplicar o reajuste 
salarial de 9% também ao 
reembolso do plano de saúde da 
categoria, que não é reajustado 
desde 2009. O governo é que se 
recusou a aceitar a proposta, que 
será decidida em julgamento. O 
receio de ser derrotado no TST e 
o impacto da greve nas contas do 
banco levaram o BASA a buscar a 

Procuradoria Geral do Trabalho para intermediar uma nova 
negociação. Terminaram por apresentar a mesma proposta anterior 
de reajuste, com acréscimo de 1%, a ser pago somente a partir de 
março de 2012. O governo e a direção do banco foram novamente 
derrotados pela categoria em assembleia, em uma demonstração de 
que os bancários estão, mais do que nunca, confiantes do seu poder 
de mobilização.

O Movimento Revolucionário se solidariza e apoia a greve 
histórica dos trabalhadores do BASA. Os bancários têm enfrentado o 
governo Dilma, a Justiça, o assédio e as ameaças do banco, além da 
direção da CUT, que quis encerrar a greve e pouco faz para aumentar 
a mobilização da categoria. E, independentemente de se obter uma 
vitória maior ou menos neste momento no TST, os bancários do 
BASA deram o recado e mostraram que, se o resultado econômico 
não for dos melhores, no mínimo não o vão ter engolido 
passivamente, como a CUT impôs nos demais bancos. Esta lição 
também foi aprendida pelo banco e pelo governo, que amargaram 
um prejuízo por 3 meses! É um recado bem claro para que no ano que 
vem, se não quiserem que e repita este processo, terão de oferecer 
mais.

Como conclusão política, é urgente superar a CUT no 
movimento sindical e construir uma direção combativa, 

antigovernista e que respeite 
as decisões da base. Em 
bancár ios ,  o  MR tem 
impulsionado a FNOB, que 
e s t e v e  e m  B e l é m / PA 
apoiando e participando das 
atividades da greve. 

O exemplo de luta e 
resistência destes bancários 
deve ser seguido por todos e 
esperamos que o exemplo e 
coragem dos colegas do 
BASA possa servir para 
avanços  o rgan iza t i vos  
importantes a partir de agora, 
com a un i f icação dos 
bancár ios  combat ivos ,  
classistas e antigovernistas 
s o b  u m a  m e s m a  
organização, a FNOB!

Frente Nacional de Oposição Bancária realiza encontro no Maranhão

Greve no Banco da Amazônia se aproxima de 80 dias, 
contra intransigência de Dilma e traição da CUT!

Trabalhadores fazem assembleia em frente a agência do BASA.
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Após derrubar Mubarak em fevereiro deste ano, a revolução no Egito 
não se deteve. No início reduzidas pela confiança de setores em luta nos 
militares que assumiram o governo, as mobilizações voltaram com toda a 
força num patamar ainda maior. Agora, não se dirigiam mais apenas contra 
uma figura ditatorial, e sim contra as Forças Armadas como um todo e o 

regime militar em geral.
Mais uma vez, a Praça Tahir virou o teatro de guerra e outros 40 mortos e 
centenas de feridos tiveram que existir até derrubar o marechal Hussein 
Tantawi. Mas não foi o suficiente, e as ruas dizem “fora os militares” e seu 
marionete, o novo primeiro ministro Kamal al-Ganzouri.

Revolução egípcia prossegue sua marcha! 
Militares e islâmicos tentam desviar seu caminho.

Abaixo o conselho pró-militar golpista!
Enquanto tenta se organizar nas ruas, a revolução popular egípcia, 

que já derrubou o ditador Mubarak e acaba de forçar a queda de Tantawi, 
que passou a dirigir o Egito desde a derrubada de Mubarak, sofre com as 
tentativas ininterruptas de desviar sua luta. 
Sem uma organização revolucionária que corresponda às necessidades 
dos trabalhadores e que atenda as reivindicações da população que fez a 
revolução até agora, as massas ficam á mercê de saídas ilusórias, que 
mudam a aparência mas preservam intacto o conteúdo autoritário, 
preconceituoso e explorador do Estado egípcio, inerente ao capitalismo e a 
um governo de classe, burguês e semicolonial.
 Há dois grandes riscos para a marcha do Egito rumo à sua mudança 
real: um nove golpe militar e o desvio da luta para dentro do sistema eleitoral, 
provavelmente sob um governo islâmico. 

O maior deles é o golpe que os militares estão montando, para 
manterem seus privilégios e sua estrutura assassina e semifascista no 
controle do país. Com este objetivo, mesmo tendo prometido eleições livres 
após a queda de Mubarak, os militares, por meio de Tantawi, já ficaram 
quase 10 meses ilegitimamente no poder. 

Agora, tendo sido obrigados a organizar eleições e sofrendo uma 
enorme derrota, onde nem puderam colocar seus líderes para concorrer, os 
militares, com a desculpa de defender o país de um avanço islâmico, tentam 
retirar os poucos pontos de avanço democrático que existiram, como 
eleições abertas, e esvaziar o congresso por meio de um Comitê controlado 
pelas Forças Armadas. 
O Comando Supremo das Forças Armadas (CSFA) formou uma comissão, 
que ele defende que vire um Comitê de Defesa Nacional, com poder 
decisório mesmo após a transferência de poder para um presidente civil, em 

2012. 
Este comitê teria maioria militar e ainda seria composto por 

personalidades burguesas ligadas ao imperialismo e “representantes dos 
jovens”, tratando-se dos que dirigiram a revolução na Praça Tahir. Esta 
medida é um golpe e deve-se boicotar tal comitê!

Conforme Mukhtar Mulla, um dos membros da nova junta militar, 
após as saídas de Mubarak e Tantawi, "O Parlamento não representa toda a 
sociedade", e "A Constituição precisa representar todo o país e não só uma 
maioria parlamentar.". Este é o argumento para impedir a vontade popular, 
tornar as eleições uma farsa total e manter a ditadura. Como objetivo, voltar 
à tentativa de aprovar o chamado “documento Silmi”, uma proposta 
apresentada antes, que exime os militares de se submeter ao controle civil.

A Irmandade Muçulmana, grande vitoriosa das eleições 
parlamentares, está boicotando o comitê chamado pelos militares, muito 
corretamente; e só é possível tentar impedir que ela assuma de fato a 
direção geral dos trabalhadores egípcios se houver unidade de ação com 
ela contra o golpe, mas demonstrando que é preciso uma direção laica, 
democrática e classista no Egito.

Não lutar contra o comitê golpista, ou participar dele seria capitular 
aos assassinos que sempre estiveram a serviço de Mubarak, e a setores 
oportunistas que estão sendo cooptados por meio de cargos e concessões 
no âmbito do aparelho político do Egito, sem nenhuma melhora à 
população. Esta é a grande luta no caminho da consolidação da destruição 
da estrutura militar semifascista e pró-imperialista que ainda existe no Egito. 

Esta luta, porém, deve andar lado a lado com o enfrentamento às 
lideranças islâmicas que tentam canalizar a revolução social para dentro 
das eleições e do retrocesso religioso.

Nenhuma confiança na maioria parlamentar islâmica. 
Ação direta e revolução nas ruas!

Após a contagem dos votos do 2º turno das eleições egípcias, ficou 
clara a ampla maioria que terão os partidos islâmicos no congresso do país. 
A Irmandade Muçulmana, representada pelo Partido Liberdade e Justiça 
(PLJ), ficou com 36 das 54 cadeiras onde o voto era distrital, em candidatos. 
O partido islâmico também ganhou a votação separada em que as cadeiras 
são dadas pelos votos nos partidos, não nos candidatos. Nesta disputa, há 
100 cadeiras, e ela obteve 36,6% dos votos.

A Irmandade Muçulmana era um movimento banido sob o regime de 
Hosni Mubarak, e veio ganhando prestígio desde sua queda, na falta de uma 
direção não religiosa organizada e combativa que se colocasse como 
alternativa. Durante a revolução, a Irmandade teve uma atuação muito 
discreta, estando longe de ter dirigido qualquer coisa. Recentemente, numa 
2ª onda da revolução egípcia, que obrigou a queda de Tantawi, e quando 40 
ativistas foram mortos, a Irmandade e o PLJ não fizeram quase nada e ainda 
foram responsáveis pela “trégua” negociada com os assassinos, 
claramente com o propósito de esperar e canalizar o processo para as 
eleições, onde jogaram peso. 

Além dos votos no PLJ, o partido islâmico radical Al-Nur (“A luz”), de 
origem salafista (o mesmo ramo muçulmano que impõe uma ditadura 
teocrática, fundamentalista e pró-EUA na Arábia Saudita) ficou em segundo 
lugar, com 24,4% dos votos em partidos. 

Ao todo, entre prováveis 80 parlamentares da Irmandade 
muçulmana e mais 33 do Al-Nur, seriam 113 membros islâmicos num total 
até agora de 168 eleitos, uma maioria de 2/3. Os partidos laicos tiveram 
apenas 33 eleitos e outros grupos, mais 22.

Ainda existirão mais dois turnos de eleições, que são feitas aos 
poucos nos distritos, e só devem ser encerradas em janeiro, para os 
deputados e março para os senadores. As maiores cidades, como o Cairo e 
Alexandria já votaram e faltam os distritos rurais, onde os islâmicos ainda 
devem crescer. 

O Congresso eleito terá como função principal indicar os 100 
constituintes que escreverão a nova Constituição. E, assim como em 
inúmeros outros processos, se tenta enfraquecer a energia revolucionária 
por meio da “reação democrática”, quando a embriaguez com o voto 
paralisa ou desvia um processo de luta para o campo burguês da 
institucionalidade.

A perspectiva de um Parlamento dominado pelos islâmicos gera o 
temor de ataques às liberdades civis, aos direitos das mulheres e à 
liberdade religiosa. Mas só é possível impedir que os grupos religiosos 
imponham retrocessos se as massas abrirem a guarda e não continuarem o 
processo revolucionário.

Pela formação de um partido revolucionário
Entre os movimentos laicos, que tiveram 29,3% dos votos, há uma 

grande divisão, com seis diferentes coalizões internas. E é utópico e 
reacionário querer construir um bloco de todos estes 
setores, pois há grupos burgueses, pequeno-burgueses e 
policlassistas neste espectro. O chamado “Bloco 
Egípcio”, grupo mais votado neste campo, por exemplo, 
foi financiado por um magnata cristão.

O maior bloco eleitoral da “esquerda” egípcia, a 
Aliança Completar a Revolução, possui legendas como a 
Aliança Popular Socialista, o Partido Socialista Egípcio e 
o Egito Livre, mas tampouco é uma alternativa 
consequente.

O que é necessário no Egito é a construção de um 
partido revolucionário dos trabalhadores, que façam a 

revolução avançar rumo à conquista integral das bandeiras da revolução, o 
que implica que ele seja socialista. O capitalismo, seja em sua versão 

ditatorial militar, islâmica ou “democrática”, será 
incapaz de atender aios anseios das massas do 
Egito.

Por isso, a realidade objetiva empurra as lutas 
para se enfrentarem com o novo governo, seja ele 
qual for. Há espaço e necessidade para um partido 
revolucionário no Egito. E, neste momento que uma 
2ª etapa da revolução está em marcha, já tendo feito 
cair um novo governo, está aberto o caminho da 
tomada do poder.

Depois de centenas de mártires na revolução 
contra Mubarak, os novos 40 mortos não serão em 
vão!
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O agravamento acelerado da 
crise nos 27 países europeus que 
com compõem a União Europeia 
(UE) e em especial dos 17 que 
adotam o euro como moeda única, 
fazendo parte da chamada Zona do 
Euro, leva a que dois caminhos, 
igua lmente  t rág icos  para  o  
imperialismo europeu, estejam 
colocados na ordem do dia.

Resumidamente, economias 
muito desiguais (riquíssimas, 
intermediárias e pobres) desde 2002 
t ê m  u m a  ú n i c a  m o e d a  e  
“uniformizaram” regras fiscais, 
p r e ç o s  e  n e c e s s i d a d e s  d e  
investimento em infraestrutura. O 
resultado foi o rápido crescimento da 
inflação e das dívidas nos países 
mais pobres, para atingirem o 
“padrão euro” dos seus aliados mais 
ricos. 

A consequência é que, a 
começar pelos PIIGS (Portugal, 
Irlanda, Itália, Grécia e Espanha) os 
países começaram a quebrar, sem 
condições de pagar suas dívidas, 
com a imposição de arrochos fiscais 
e aumento geral de impostos e os 
efeitos decorrentes disso se 
manifestando em desemprego 
recorde (20% na Espanha) ,  
congelamento de salários, retirada 
de di re i tos,  empobrecimento 
massivo dos trabalhadores e, como 
não poderia deixar de ser após tudo 
isso, conflitos sociais gigantescos. 
Além das greves gerais se terem 
tornado rotina em muitos países, 
nada mais nada menos que 10 
países tiveram seus governos 
derrubados, tendo que renunciar ou 
h u m i l h a d o s  e m  e l e i ç õ e s  
antecipadas: Portugal, Irlanda, Grã-
Bretanha, Hungria, Dinamarca, 

Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 
Itália e Grécia. 

Autonomeados “liberais” ou 
“socialistas”, todos os governos 
europeus foram alvo da fúria popular, 
que se dá contra todos os partidos, 
mas seus substitutos mantiveram 
tudo que seus antecessores vinham 
fazendo: cortes sociais, ataque aos 
aposentados, mais impostos, etc.

Ao fim de tudo, o cenário 
recessivo se instalou, e, sem ter 
gente com dinheiro para comprar e 
pagar pelos produtos, diminuiu a 
produção, as economias deixaram 
de crescer e as dívidas e ataques 
cresceram ainda mais. Neste cenário 
catastrófico, já foi um inferno 
“socorrer” a Grécia, que precisou de 
um pacote atrás do outro, e mesmo 
assim teve que dar “calote” em 
metade de sua dívida. 
Agora, fica claro que não há dinheiro 
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para salvar Portugal (que recebeu 
um pacote tímido e já vive protestos 
por conta de seus efeitos, podendo 
virar uma nova Grécia) e Espanha, 
quanto mais para sanear a Itália.

A solução? Se há alguma, 
dentro do capitalismo, só pode ser 
provisória, suficiente até uma 
próxima grande crise.  E, mesmo 
assim, sob a necessidade de 
comprometer algum dos pilares que 
hoje sustentam a União Europeia: ou 
quebra a moeda única, o euro; ou se 
retira a soberania dos países menos 
desenvolvidos (com prejuízos aos 
trabalhadores e inclusive às 
burguesias nacionais destes países). 

De toda forma, de um modo 
ou de outro, é outro imperialismo 
europeu que deve emergir desta 
crise histórica do capitalismo 
mundial, concentrada na Europa.

Zona do euro ruma para recessão
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O crescimento bloco de 17 
países da zona do euro foi de 
míseros 0,2% entre julho e setembro. 
Isso mostra a economia da eurozona 
estagnada, com forte desaceleração 
da indústria e indicando uma 
recessão iminente. O Banco Central 
Europeu (BCE) reagiu cortando 
0,25% da taxa de juros ao ano, que 
agora é de apenas 1%, sendo o 2º 
corte em 2 meses, e não havendo 
mais margem para essa medida. 

Tal política de juros significa 
que sai praticamente de graça pegar 

empréstimos na Europa, no que se 
refere aos países. E, ao consumidor, 
os juros também ficam muito baixos. 
Ou seja, em função das dívidas 
enormes, se teve que cortar 
orçamento e hoje há recessão. Essa 
é uma das origens da crise. Mas o 
remédio proposto pelo BCE para a 
crise é oferecer desesperadamente 
mais crédito, para tentar sair da 
recessão. Uma medida irracional, 
sem nenhuma chance de sucesso e 
que é mais veneno ainda para o 
paciente que já está na UTI.

Investidores e economistas 

estão divididos sobre o quão 
profunda será a contração, mas 
quase todos estão seguros da 
recessão em 2012. A Standard & 
Poor's, por exemplo, anunciou que 
poderá rebaixar, em breve, a nota da 
dívida de 15 dos 17 países da zona 
do euro, inclusive Alemanha e 
França, hoje AAA.

A Espanha, quarta maior 
economia da zona do euro, já ficou 
estagnada no terceiro trimestre, 
enquanto a Holanda, sede de 
grandes multinacionais da Europa, 
caiu 0,3%. O crescimento das duas 

maiores economias do bloco, 
Alemanha e França, foi de apenas 
0,5% e 0,4%, respectivamente, e 
para a Itália, país altamente 
endividado e na terceira posição no 
ranking do euro, os dados não foram 
divulgados. 

Grécia e Portugal, porém, já 
iniciaram a fi la do terror, e 
despencaram. Este último, que está 
r e c e b e n d o  e m p r é s t i m o s  
emergenciais em troca de reformas 
que arrocham brutalmente os 
portugueses, viu sua economia 
encolher 0,4% no terceiro trimestre! 
E isso é só o começo.
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Enquanto ainda nem foi 

aprovado, o plano de intensificação 
imperialista, que atenta contra um 
dos direitos mais básicos da 

população, que é o direito a sua 
soberania nacional, já sofre 
pressão para ser ainda mais duro, 
por parte dos banqueiros.

Lembrando que, em 
sua “parte” do esforço 
para combater a crise, 
os bancos prometeram 
ter 9% de capital  
seguro até 2012, com 
o p e r a ç õ e s  m e n o s  
arriscadas e maiores 
níveis de segurança, e 
que já estariam prontos 
para atingir este plano, 
a  e n t i d a d e  q u e  
congrega os bancos 
europeus divulgou que: 
“o problema ou o 
g r a n d e  p o n t o  d e  
interrogação que está 
pesando sobre os 
bancos é que os chefes 
de Estado europeus 
não estão cumprindo 
com as promessas que 
e l e s  f i z e r a m  d e  
controlar os déficits 
fiscais, estabelecer o 

fundo (a Linha de Estabilidade 
Financeira Europeia) e outras 
medidas para dar ao mercado a 
confiança de que os governos estão 
dispostos a repagarem suas 
dívidas". Assim, as medidas de 
Merkel e Sarkozy devem ser 
aprovadas logo!

Na  con t ramão  dessa  
chantagem, os trabalhadores 
europeus precisam articular as 
reações que já estão ocorrendo em 
muitos países e construir uma greve 
geral continental, para derrubar a 
proposta de “nova Europa” e acabar 
com cada um dos planos de ajuste, 
que impõem a miséria aos mais 
pobres e leva à pobreza milhões de 
famílias.

São os ricos que devem 
pagar pela crise, e é preciso 
estatizar as maiores empresas 
europeias, colocando o lucro que é 
produzido coletivamente pelos 
trabalhadores a serviço do coletivo. 
Os bancos, principalmente, devem 
ser expropriados, de modo a 
permitir que direcionem recursos à 

retomada econômica e incentivem 
os mais pobres. As dívidas dos 
trabalhadores devem ser anistiadas 
e cobradas dos ricos, que sonegam 
impostos e são beneficiados por 
incentivos governamentais.

Defendemos um plano de 
emprego e garantias sociais, com a 
revogação de todas as medidas que 
a t a c a m  o s  d i r e i t o s  d o s  
trabalhadores e aposentados e a 
construção de um governo europeu 
a partir dos organismos dos 
trabalhadores. 

Não se pode conceder mais 
um centímetro da soberania 
nacional, sob pena de um desastre 
social histórico na Europa. Só a 
classe trabalhadora, junto da 
juventude, pode salvar a Europa e 
isto não passa por nenhum dos 
caminhos apresentados pela 
burguesia. A saída para a Europa é 
ainda mais integração, mas uma 
integração popular, controlada 
pelos trabalhadores e a serviço da 
maioria da população. 
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Preparar uma greve geral continental e dizer não à “nova UE”

Correio dos Trabalhadores nº44

Cúpula para coroar Alemanha/França 
e colonizar demais países?
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P o r  o u t r o  l a d o ,  a  
possibilidade de “salvar” o euro 
depende de uma megaoperação de 
transferência das enormes dívidas 
nacionais para um sistema de dívida 
continental. Depois de passar meses 
negando qualquer hipótese neste 
sentido, a UE já está fazendo isso na 
prática, através da compra de bilhões 
de euros em títulos das dívidas 
públicas da Grécia, Portugal, 
Espanha e Itália. Mas não tem sido o 
suciciente.

Por este mecanismos, toda a 
União Europeia, mas principalmente 
Alemanha e França, assume e 
reparte a dívida dos países mais 
quebrados. O efeito disso é a 
homogeneização da quebradeira, 
que ficaria mais suave na Grécia e 
Portugal, por exemplo, mas, por 
outro lado, atingiria todos os locais, 
inclusive freando de vez a economia 
alemã, considerada a “locomotiva” 
do euro.

É esta proposta que hoje já é 
aceita por Alemanha e França, 
através de seus governantes, Ângela 
M e r k e l  e  N i c o l á s  S a r k o z y.  
Evidentemente, porém, estes países 
mais ricos, que não estavam 
dispostos a pagar este preço antes, e 
t e n t a r a m  j o g a r  s o b r e  o s  

trabalhadores gregos e portugueses 
o custo da crise, deixando-os sem 
previdência, salário e emprego, não 
mudaram de ideia agora, nem se 
dispuseram a ser solidários.

O que Merkel e Sarkozy 
estão fazendo é negociar a “compra” 
da soberania dos países europeus 
periféricos em troca do socorro 
financeiro. A proposta que ambos 
apresentam na cúpula de líderes 
europeus, em Bruxelas, fala de: 
a)uma maior integração fiscal dos 
países da zona do euro; b) sanções 
automáticas a quem descumprir 
metas; c) restrição do papel dos 
parlamentos e governos nacionais 
quanto ao orçamento, etc.; d) fim da 
necessidade de consenso e adoção 
da “maioria qualificada” para novas 
decisões em nome da UE.

Angela Merkel e Nicolas 
Sarkozy enviaram uma carta ao 
presidente do Conselho Europeu, 
Herman Van Rompuy, com este 
plano, de "um pacto renovado entre 
os países membros da zona do euro" 
e é visto como uma refundação da 
zona do euro. 

O plano prevê sanções 
automáticas aos países que 
ultrapassarem o teto de 3% no deficit 
público. Ou seja, os países serão 

consideradas províncias de um 
“governão” europeu, que punirá 
quem não cumprir com as regras 
deste governo superior. Este 
“governão”, por sua vez, seria 
conduzido pelo Banco Central 
Europeu em termos financeiros, e 
politicamente por um conselho 
permanente (e não mais rotativo, o 
que significa um controle ainda maior 
da Alemanha e França), com 
reuniões apenas semestrais.

Sarkozy e Merkel falam 
abertamente na transferência de 
mais autonomia dos países membros 
para a Comissão Europeia e 
defendem, também, a unificação de 
parte da arrecadação de impostos 
dos países membros da zona do 
euro.

O plano proposto prevê a 
aprovação em cada estado da 
denominada "regra de ouro", com "as 
exigências mínimas" esperadas pela 
norma que exigirá o equilíbrio das 
contas nacionais. Acrescenta 
também que será o Tribunal de 
Justiça da União Europeia que terá a 
possibilidade de verificar sua 
a p l i c a ç ã o  n a c i o n a l .  E  o s  
Parlamentos nacionais terão de 
"levar em conta as recomendações 
adotadas em nível europeu sobre a 

gestão das políticas econômicas e 
orçamentárias", acrescentam. 

Em caso de polêmicas, 
valeria a tal “maioria qualificada” dos 
votos (que pode ser de 2/3 ou 
qualquer coisa do gênero) e os 
países que discordassem seriam 
c e n t r a l i z a d o s  a  c u m p r i r  a  
determinação. A soberania dos 
países acaba! E, para algum país que 
se recuse a esta “nova eurozona”, os 
líderes mostram que o imperialismo 
franco-germânico está falando sério 
e que, apesar da intenção de propor 
que os compromissos apresentados 
sejam assumidos pelos 27 estados 
da União Europeia, se isso não for 
possível, os 17 países da eurozona 
"terão de seguir em frente". 

Sem moeda, sem controle 
sobre fronteiras, sem determinar sua 
política fiscal, e agora sujeito a metas 
cuja não aplicação levaria a sanções, 
com impostos continentais e 
subordinado a um governo superior a 
si mesmo, não há nenhum país 
independente. Se trataria de países 
formais, semicolonizados e se 
constituindo em semiprovíncias da 
chamada “troika”, a aliança de 
Alemanha e França (na eurozona) 
com a Inglaterra (na UE, mas com a 
libra como moeda).

Europa quebrada! 
Fim do euro ou da soberania nacional?

Fim do euro?

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

 O que era considerado um 
alarmismo exagerado, o fim do euro 
como moeda única, ou, ao menos, a 
desintegração da eurozona, com 
inúmeros países abandonando a 
moeda, passou a ser uma grande 
aposta de muitos analistas e está 
diretamente sendo proposto por 
partidos e políticos em muitos países.

C o n f o r m e  a v a l i a ç õ e s  
preliminares, uma medida dessas 
depreciaria em até 58% moedas do 
b l o c o .  A  r u p t u r a  d o  e u r o  
desvalorizaria as moedas de 16 das 
17 nações que compõem atualmente 
o bloco, conforme a corretora 
Nomura Securities, por exemplo. A 
moeda da Alemanha (o marco 
alemão ou outra moeda) seria a única 
da zona do euro a registrar uma 
pequena valorização. 
Já as moedas da Grécia e de 
Portugal, se negociadas de forma 
independente do euro, registrariam 
uma desvalorização imediata de 58% 
e 47%, respectivamente. A nova 

moeda da Espanha perderia 36% e a 
da Itália, 27%. Para lembrar, durante 
a crise argentina, o peso se 
desvalorizou 72% em cinco meses. 
"O risco de uma ruptura da zona do 
euro aumentou nos últimos meses", 
afirma a Nomura Securities. E muitos 
outros pensam o mesmo.

“Investidores e empresas 
devem ter um volume mínimo de 
exposição ao euro porque o sistema 
bancário da Europa pode entrar em 
colapso. E com a zona do euro caindo 
por terra, a economia global ficaria 
arruinada”. Quem profetiza com 
tamanho drama a situação europeia 
não é nenhuma voz isolada e sim o 
banco de investimento J.P. Morgan 
Chase & Co., um dos mais 
importantes dos EUA. A mesma 
notícia saiu no The Wall Street 
Journal.

Embora o JP Morgan afirme 
que há menos de 20% de chance de 
isso acontecer, ainda assim a 
instituição aconselha seus clientes a 

ao menos se prevenir contra os 
possíveis movimentos adversos da 
moeda comum. Não é pouca coisa 
que o centro do imperialismo atribua 
20% de possibilidade de que “ a 
economia global fique arruinada”!

É consenso que o impacto 
e c o n ô m i c o  e  f i n a n c e i r o  d a  
desintegração da zona do euro seria 
pior do que o impacto do colapso do 
Lehman Brothers Holdings em 2008. 
E muitos burgueses já avaliam o 
plano de “rifar” alguns países para 
salvar  os mais importantes,  
abandonando o euro como existe 
hoje. 

Ainda segundo o The Wall 
Street Journal, bancos centrais já 
estão pensando sobre como 
ressuscitar moedas com base em 
notas que não são impressas desde 
janeiro de 2002, incluindo garantir 
medidas de segurança e de acesso 
às máquinas de impressão, para 
eventualmente voltar a produzir as 
antigas moedas nacionais.

O tamanho da Crise: 
Dívida em relação ao PIB de alguns países da Europa:

Alemanha: 83,2% 

Bélgica: 96,2%

*

França: 82,3%

Hungria: 81,3%

Portugal: 93,3%

UK:79,9%

Irlanda: 92,5%

Áustria; 71,8%

Espanha:61%

Itália: 118,4%

Grécia: 144,9%

* não faz parte da Zona do Euro.

Fonte: Eurostat


