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PORTUGAL E ESPANHA: 
após tragédias econômicas, as tragédias sociais. 
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Há quase um ano, acompanhamos um levante revolucionário 
sem precedentes no norte da África, protagonizado pelos 
trabalhadores, pela juventude e por amplos setores populares. Tunísia, 
Egito, Líbia, Iêmen e Síria... O mundo árabe é sacudido pela onda 
revolucionária que está pondo abaixo os regimes ditatoriais. 

Ao mesmo tempo, não temos dúvidas de que as massas norte-
africanas não lutam pela democracia como uma concepção abstrata de 
vida, tampouco são motivadas por questões religiosas. A democracia 
reivindicada é o direito de que sejam os trabalhadores a governarem a 
si próprios e controlar os rumos do país. Algo que as democracias 
burguesas nunca ofereceram nem poderão oferecer em lugar algum.

A Revolução mundial em curso, com epicentro nesta região, é 
pautada pela necessidade de transformações sociais. É uma 
revolução, e não pode ser chamada de outra forma, pois questiona 
todos os alicerces do poder capitalista instituído e coloca a luta pelo 
poder popular na prática, independentemente de haver uma direção e 
uma consciência acabada sobre estas tarefas. E suas origens estão na 
situação de vida dos trabalhadores e na radicalização das massas que 
nada detêm.

Os povos não aguentam mais conviver com os efeitos da crise 
econômica, com o desemprego e com a miséria crescente. Por isso, 
lutam com bravura e heroísmo, e, mesmo mortos aos milhares, mantêm 
suas marchas, ocupações e greves, avançando cada vez mais em sua 
organização e consciência política. Pela falta de soluções concretas 
por dentro das alternativas burguesas, no sentido econômico, social e 
democrático, a revolução segue e seguirá em desenvolvimento.

Os governos provisórios ou “transicionais” que se formam na 
Líbia e Egito são incapazes de solucionar e atender qualquer uma das 
reivindicações das massas revolucionárias em luta. São governos 
formados a partir dos escombros dos governos ditatoriais derrubados 
pela revolução, fortalecidos inicialmente por expressarem a falsa 
impressão de substituição de Kadafi ou Mubarak, mas extremamente 
frágeis e instáveis, em 
função de que são parte 
da estrutura semifascista 
d e  p o d e r  i m p o s t a  
durante as ú l t imas 
décadas,  e o ódio 
popular logo se volta 
também contra eles.

Por entender isso, 
e por condenar a postura 
diletante e pequeno-
burguesa da quase 
totalidade da esquerda 
brasileira e mundial, que 
tem se calado diante dos 
m a s s a c r e s  a o s  
r e v o l u c i o n á r i o s  e  
c a p i t u l a d o  a o  
imperialismo e/ou aos 
governos ditatoriais, o 
M o v i m e n t o  
Revolucionário, como 
p a r t e  d a  C o r r e n t e  
R e v o l u c i o n á r i a  
Internacional (CRI) faz a 
única coisa possível para 
quem é revolucionário de fato e não apenas em palavras: vai ao palco 
das revoluções para fortalecer estas lutas.

Não há saída democrática no mundo árabe sem o avanço da 
revolução. Não haverá o fim do desemprego e da miséria, bem como 
nenhuma forma de democracia real, se os conselhos populares, as 
milícias líbias e o povo na Praça Tahrir não tomarem esta tarefa para si. 
Em suma: não se poderá fazer uma revolução pela metade, ou em 
etapas. Ou a revolução avança, ou retrocederá. Ou os trabalhadores 
obtém um triunfo definitivo, ou serão derrotados. 

É esta derrota que o imperialismo prepara, através de banhos de 
sangue, mas também da “reação democrática” cooptando lideranças 
insurgentes e tratando de dar uma saída institucional e por dentro do 

regime nestes países. A pergunta e o desafio do momento passam 
por decidir “quem governa?”. Os militares, os “democráticos” 
comandados pela burguesia europeia e norteamericana, ou os 
trabalhadores e o povo através das organizações construídas 
durante a luta que derrubou as ditaduras?

Esta luta é difícil e gigantesca, porém necessária! Seu 
resultado pode e deve determinar os rumos das lutas sindicais, 
estudantis e populares no mundo todo. A vitória dos egípcios, líbios, 
sírios e palestinos contra os regimes de fome e repressão será a 
vitória dos trabalhadores e povos oprimidos em todos os cantos do 
planeta. Mas esta vitória só se consolidará se expropriar as 
burguesias nestes países, e romper absolutamente com o 
imperialismo.

Nesse sentido, a Corrente Revolucionária Internacional (CRI), 
formada pelo Movimento Revolucionário do Brasil e pela 
Convergencia Socialista da Argentina, vem fazendo uma campanha 
e um chamado ao longo do último período no sentido da 
solidariedade prática aos revolucionários. Este chamado convoca as 
organizações solidárias às revoluções árabes a se dirigir ao Egito e à 
Líbia, com o objetivo de prestar nossa solidariedade 
internacionalista, aprendendo, analisando a situação real, as 
características e tendências da revolução, e entrando em contato 
com pessoas e grupos que defendem a continuidade da revolução. 

Infelizmente, apesar de estarmos fazendo esta convocação 
abertamente, os grupos que escrevem páginas e páginas sobre o 
heroísmo das massas do outro lado do mundo se recusam a atuar de 
fato nestas revoluções. Dessa forma, a atual delegação presente 
nestes processos revolucionários foi composta apenas por nossos 
companheiros, que representam a CRI e o Movimento 
Revolucionário.

Nosso compromisso é o de atuar da maneira que for possível, 
de forma incansável, pela vitória destas revoluções. Novas 

delegações devem ser 
formadas nos próximos 
meses e insistimos na 
necessidade de que se 
amplie a unidade em 
torno destas ações.
O internacional ismo 
deve-se materializar em 
atitudes práticas. E, mais 
d o  q u e  e n v i a r m o s  
m i l i t a n t e s  p a r a  
simplesmente cumprir 
um papel jornalístico, 
devemos ter a ousadia e 
a política de princípio 
revo luc ionár ia ,  que 
e x i g e m  q u e  s e  
organizem grupos de 
revolucionários para 
intervir na revolução.

Sem ter a pretensão 
de fazer a revolução no 
lugar das massas, e de 
s u b s t i t u i r  o  
p r o t a g o n i s m o  e  
heroísmo dos povos em 

luta, achamos que é fundamental entrar na guerra que hoje existe 
sobre qual o futuro dos países onde estouraram as revoluções. Os 
revolucionários não podem ser meros espectadores da disputa entre 
diferentes setores burgueses, e precisamos intervir, com o objetivo 
de colocar nossas forças a serviço da saída por um governo dos 
trabalhadores, revolucionária e socialista.

É a hora de golpear com um só punho a favor da revolução 
operária e socialista. Apoiemos a revolução, na prática! Realizemos 
ações de solidariedade em todo o mundo e apoiemos, estando 
presentes, a luta no Norte da África em defesa dos povos dessa 
região e pela vitória dos trabalhadores em âmbito mundial!

O Movimento Revolucionário no meio das revoluções! 
Delegação está presente no Egito e na Líbia!

Praça Tahrir: um dos símbolos da Revolução Árabe será um dos locais a serem visitados.
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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

EDITORIAL !
Previsões marxistas para 2012

O marxismo, antes de ser a teoria política dos trabalhadores rumo ao 
socialismo, é a ciência de analisar, prever e intervir sobre a realidade 
concreta. Assim, não de forma idealista ou baseada em desejos, mas sim de 
forma científica e dialética, vejamos as previsões para 2012. Sabendo que, 
na verdade, a classe trabalhadora pode jogar as previsões para o ar, desde 
que haja forças e direção para isso. 

No mundo
- Ao menos um novo governo árabe cairá, em razão de fortes protestos 
revolucionários.
- Novos pacotes de ajuste serão implantados nos países da União Europeia, 
outra vez sem sucesso.
- A Grécia anunciará que não tem como pagar sua dívida. 
- Barack Obama será reeleito nos EUA, defendendo uma plataforma de 
inclusão social que nunca sairá do papel. Negros seguirão nos guetos, 
hispânicos ilegais e os pobres sem casa e sistema de saúde decente.
- O imperialismo não terá força para atacar o Irã.
- Os Castro anunciarão mais ajustes capitalistas em Cuba e receberão o 
papa nazista bento XVI de braços abertos.
- A Palestina não vai ser reconhecida como 194º país pela ONU e Israel 
seguirá matando jovens desarmados e anunciando novas colônias.
- Passando por cima de seus líderes traidores, os palestinos e árabes da 
região se enfrentarão e combaterão os sionistas e a questão de uma nova 
direção nunca será tão necessária.
- Não se ouvirá mais nenhuma notícia da Coreia do Norte ou de Kim Jong-
un.

No Brasil
- Escândalos de corrupção colocarão em xeque mais ministros do governo 
Dilma, que vai defendê-los até o máximo que puder.
- Obras da Copa atrasarão e terão orçamento aumentado em função da 
“urgência”.
- O ministro da Fazenda, Guido Mantega, reafirmará, a cada bimestre, que o 
PIB vai crescer 5%, mesmo com sucessivos dados mostrando o contrário. 
Ao final do ano, no máximo vai crescer 3%, atrás de todos os demais países 

“emergentes”.
- O PAC não vai andar mais um ano inteiro, e os cortes de verba vão se 
alastrar.
- A inflação do supermercado, do posto de gasolina, da luz e do transporte 
público vai ultrapassar 10%, mas o IPCA vai registrar pouco mais de 5% no 
fim do ano, sendo festejado.
- Servidores públicos já serão chamados nos concursos sem a garantia de 
aposentadoria com salário integral, após a aprovação da nova Reforma da 
Previdência de Dilma.
- O crack vai seguir matando muita gente, em especial jovens e pobres, o 
governo vai anunciar muitos planos, mas nada vai acontecer.
- As dívidas pessoais vão aumentar, e os jornais, ao mesmo tempo, 
ensinarão como economizar e anunciarão promoções em 120 meses.
- O presidente da CBF vai permanecer sendo Ricardo Teixeira, mesmo após 
a revelação de seu acordo em que fica provado que recebeu propina em 
votações da Fifa. O campeonato brasileiro será sacudido por denúncias de 
manipulação de resultados.
- O novo Código Florestal entrará em vigor e o desmatamento vai proliferar.
- Não haverá nenhuma reforma agrária, mas não se verá o MST fazer nada.
- Diante de tudo isso, veremos Força Sindical, CUT e Conlutas falando de 
“redução de juros, fim do imposto sindical e aumento da verba da 
educação”. Será apenas demarcação política e nada disso será feito por 
meio de mobilização de massa ou sairá do lugar.
- Greves acontecerão em todos os lados, em todos os meses e em todos os 
setores. A imprensa vai se alarmar, o governo vai ameaçar e os burocratas 
sindicais vão tentar trair as lutas. A base vai reagir e o resultado só a nossa 
força dirá!
- O Movimento Revolucionário viajará à Europa, África e América latina 
algumas vezes e estará presente em todas as lutas que alcançar, sempre a 
serviço da revolução mundial e da defesa intransigente dos trabalhadores, 
com princípios, coerência e sem conciliação de classe.
2012 é ano de luta! E se o mundo capitalista não vai acabar, que seja 
golpeado com força e que nos fortaleçamos para construir outro 
mundo, socialista e sem exploração.

RAPIDINHAS!
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Eleições nos Estados Unidos: 4 anos depois, um pesadelo para o imperialismo. 
Obama já não empolga e Republicanos não têm mais discurso.

As primárias para a escolha do candidato do Partido Republicano 
nos EUA, que irá disputar a Casa Branca contra o atual presidente, Barack 
Obama, dos Democratas, em novembro deste ano, recém começou. No 
entanto, a fúria conservadora e o fundamentalismo cristão, imperialista e 
belicista dos Republicanos já não é mais o mesmo dos tempos de George W. 
Bush.

Não que os candidatos deste partido tenham abandonado suas 
convicções messiânicas, dos EUA como país escolhido, ou que tenham 
diminuído sua submissão completa à indústria de guerra e petrolífera 
norteamericana. Os republicanos permanecem simbolizando o que há de 
mais reacionário, fascista e militarista na política do país. Seu setor ainda 
mais fanático, o Tea Party, por sua vez, segue mais abusado e explícito do 
que nunca em seu projeto racista e ultraneoliberal e teocrático para o mundo.

Contudo, por mais que sigam com seus mesmo planos, os 
Republicanos tiveram que se adaptar à realidade. Para começar, a eleição 
de Obama em 2008 já demonstrou que o espaço para as invasões militares a 
outros países, os subsídios ilimitados aos ricos sob o nome de não-
intervenção estatal e o cinismo e abandono social extremos, característicos 
do Partido Republicano nas últimas décadas, estão condenados
ao isolamento eleitoral nos EUA.

A nova correlação de forças mundial e também nacional colocou na 
ordem do dia a plataforma de encerramento das guerras, fim das ocupações 
militares, fechamento de Guantánamo, término das torturas, combate aos 
executivos milionários e algum tipo de "reformas" sociais. Foi por isso que 
Obama foi eleito e entusiasmou tanta gente. 
Obama, simular ao papel de uma Frente Popular, combinou uma forte 
esperança popular em mudanças com um interesse da maioria da burguesia 
imperialista, que teve que mudar de tática para seguir explorando, e que 
aderiu com tudo a Obama, representante de um imperialismo mais 
preocupado coma  economia e em conter as insatisfações sociais. Graças a 
Obama, boa parte da revolta social foi canalizada para as urnas e a falsa 
democracia burguesa pôde respirar por mais um tempo.

Esta “gordura” de Obama, porém, já se foi e agora as massas olham 
o governo com uma profunda decepção. Praticamente nada do que foi 
prometido foi cumprido e a experiência com Obama acabou provando que, 
por dentro deste sistema, nada de significativo pode mudar. O resultado foi o 
ceticismo e a volta à desilusão e não-participação por parte de muitos, mas 

também o movimento “occupy Wall Street” e outros fortes protestos, como 
radicalização do processo.

Após a esperança ingênua em mudar o país ao eleger um oprimido, 
um negro, com ideias de transformação e que se dirigia ao povo; o 
desemprego de cerca de 9% em média ao longo de mais de 3 anos, os 
bilhões concedidos às grandes empresas e bancos e a pobreza crescente 
dos EUA mostraram que o inimigo não são só os elefantes, como são 
conhecidos os republicanos, e sim o capitalismo como um todo.

O epíteto de “socialista” que o Tea Party e outros fascistas tentam 
colocar em Obama nada mais é que um medo genuíno de que o programa 
socialista ganhe mais e mais adeptos. Obama não tem nada de socialista, 
mas seus votos podem vir a ter. 

Ele tem algo a ver apenas com o que se tornou a social-democracia 
recente, que, se como teoria sempre foi uma ideologia pró-capitalista que 
condenava a revolução em nome de supostos avanços graduais que nunca 
vieram, depois se converteu na tese de humanização do capitalismo, e 
recentemente é apenas a cara de esquerda do projeto imperialista neoliberal 
e de destruição dos direitos e soberania dos trabalhadores. A “esquerda” que 
Obama representa, no máximo, é esta caricatura, similar a dos partidos 
social-democratas europeus, responsáveis pelos piores ajustes e pacotes 
de arrocho do continente. 

Todavia, mesmo que toda esta sua máscara social seja uma farsa, 
não é por nada que é Obama o atual presidente pelos Democratas, e não 
qualquer outro. É Obama e é ele quem novamente concorrerá em novembro, 
pois isso é o que há de mais próximo da esquerda que o Partido Democrata 
pode apresentar a seus eleitores. Por que, se não for isso, não se pode 
ganhar a eleição. E se não for isso, pode ser ainda pior, com a necessidade 
de concessões mais sérias, conforme as bandeiras do “occupy” exige, por 
exemplo.

E os Republicanos também sabem disso. Não há mais correlação de 
forças para um novo Bush como candidato do partido, assim como não há 
correlação de forças para um novo Afeganistão ou novo Iraque. O Irã não 
será um novo front de guerra, e os Republicanos estão tendo que assimilar 
que a esquerdização relativa da massa os obriga a “baixarem a bola” um 
pouco. Mesmo que para, em outras circunstâncias, voltarem com tudo. Mas 
conscientemente recuando neste momento em que são as massas que 
estão na ofensiva.

Os “falcões” republicanos já não são mais os mesmos
A primeira baixa entre os Republicanos, após apenas terem ocorrido as 

assembleias (caucases) em Iowa, no primeiro resultado das primárias do 
partido,  foi Michelle Bachmann, musa fascista do Tea Party, a ala mais 
fundamentalista do partido. Depois de ser insuflado por parte da imprensa e 
aparentemente ganhar muito peso e apoiadores nos últimos anos, o barulhento 
e violento Tea Party, da ex-candidata a vice-presidente Sarah Palin, morreu 
ainda na casca do ovo nestas eleições. 

Sua candidata, apontada como uma das favoritas às prévias, foi 
baixando nas pesquisas de intenção de voto até ser humilhada na votação em 
Iowa, considerado um dos estados mais rurais, atrasados e conservadores dos 
EUA, com os eleitores mais de direita entre os Republicanos. E, neste ambiente 
fértil ao Tea party, Michelle fez só 1% entre os Republicanos, sendo a última 
colocada e abandonando a disputa no 1º entre os 50 estados a fazerem suas 
primárias.

Os outros candidatos mais reacionários também vem perdendo espaço 
e votos e quem se saiu vencedor foi Mitt Romney, considerado o mais 
“democrata” entre os republicanos. Na 2ª primária, no estado de New 
Hampshire, Romney também ganhou, desta vez por uma margem bem maior. 
Coisas da esquerdização mundial, e de seu reflexo distorcido nos EUA, mesmo 
entre a direita mais arraigada. 

É evidente que tanto Romney como os outros candidatos republicanos 
são representantes da política mais fascista e do imperialismo mais agressivo 
que existe, e que seguem com seus discursos de ódio em defesa do “american 
way of life”, o estilo de vida americano. Porém, eles são obrigados a, cada vez 
mais, polir este ódio e “maneirar” um pouco seu programa.

Romney que já acusou o presidente Barack Obama de levar o país para 
o buraco ao tentar torná-lo o "Estado de bem-estar europeu", concentra sua 
campanha menos em temas ideológicos da direita clássica e mais na ideia de 
que é um empresário bem sucedido e que trará empregos de volta aos 
americanos. Ao mesmo tempo, Romney disse que gostaria de trazer as tropas 
do Afeganistão o mais rápido possível, embora diga que consultaria primeiro 
seus comandantes para estabelecer uma data. 

Para o favorito do Partido Republicano, renegar a guerra iniciada por 
seu correligionário, Bush filho, não é pouca coisa, já que, nas últimas eleições, 
Obama foi quem levantou este discurso e foi acusado de “fraco”, “traidor” e 
“antipatriota” por essas e outras posições.

Rick Santorum, candidato evangélico e moralista que também tem 
chances de ser indicado, tenta se livrar do estereótipo de candidato apenas 
religioso. O ex-governador de Utah, Jon Huntsman se apresenta como um 
administrador experiente, divulgando as políticas que realizou para baixar os 
impostos e atrair investimento privado em seu Estado. 

O governador do Texas, Rick Perry, que já foi apontado como favorito, 
meses atrás, tenta divulgar uma imagem de político não influenciado pelo 

sistema político de Washington, que conseguiu criar um milhão de trabalhos 
em seu Estado. Sobre política externa, Perry, que governa o estado da família 
Bush e das maiores petroleiras dos EUA, é um dos poucos que assegurou que 
voltaria a enviar tropas ao Iraque para evitar que fosse atacado pelo Irã, por 
exemplo. Não por acaso, é o candidato que mais despencou na preferência 
eleitoral desde o começo da campanha.

Huntsman, por exemplo, querendo se aproximar do crescimento de 
Romney e se afastar da rejeição de Perry, questionado sobre as tropas dos 
EUA no Afeganistão, disse que depois de dez anos no país e após a morte do 
líder de Al Qaeda, Bin Laden, "é hora de voltar para casa" e assegurou que, se 
fosse eleito, traria as tropas durante seu primeiro ano de mandato, no final de 
2013. É uma mudança e tanto para quem, como os demais candidatos, nunca 
tinha falado a favor disto até agora. Neste momento, há uma competição entre 
os pré-candidatos para ver quem renega mais o passado recente dos 
Republicanos.

Ainda concorre o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Newt 
Gingrich, sem dúvida o pré-candidato mais conhecido antes da campanha. Ele 
tergiversou sobre o Afeganistão, dizendo que o país é só uma parte das 
tensões no panorama internacional, mas foi incapaz de defender qualquer 
medida militar. 

E, por fim, o deputado texano Ron Paul, que aparentemente seria um 
folclórico e típico Republicano fanático contra impostos e qualquer intervenção 
ou papel do Estado na economia, na vida das pessoas e até mesmo nas leis 
locais. Considerado “libertário” na denominação da imprensa norteamericana, 
por rejeitar todo o papel do governo, Ron Paul chega ao cúmulo de defender o 
fim do Banco Central dos EUA, o FED, e o direito dos estados se rebelarem 
contra leis federais. Mesmo esta figura quixotesca, porém, defende que os EUA 
"estão envolvidos em muitos conflitos" e lamentou que em Washington haja 
gente "desejando bombardear o Irã".

É evidente que a vida dos trabalhadores norteamericanos não vai 
mudar nem ser decidida em nenhuma eleição, e sim nas ruas, como vem 
mostrando as marchas com dezenas de milhares, os acampamentos nas 
praças de quase todas as grandes cidades e a crescente mobilização e 
indignação de parte cada vez mais significativa da população. Muito menos 
serão as primárias do Partido Republicano, que provavelmente será derrotado 
em novembro, que farão isso. 

Entretanto, a radicalização das ruas interfere nos discursos, nas táticas 
e nas opções da burguesia, e somente as lutas podem impedir e isolar qualquer 
projeto fascista, militarista e imperialista por parte dos EUA. A tarefa do 
movimento daqui por diante, contudo, é deixar de ser apenas um elemento de 
pressão para fazer a burguesia “se moderar” e passar a ser, de fato, uma 
alternativa política e de poder para o país mais importante do mundo. 
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O ano de 2012 começou assombrado pelos fantasmas de 2011. O 
crescimento econômico extremamente baixo do ano passado ficou 
ainda pior em seu último semestre, quando a economia registrou 
estagnação entre julho e setembro e indicativos negativos, 
especialmente na indústria, nos 3 últimos meses. A inflação teve seu 
resultado completamente fraudado para não ultrapassar o teto de 6,5% 
no IPCA, mas só o fato de ter batido nesta marca máxima indica a perda 
de controle sobre os preços, ao mesmo tempo em que a economia 
patina.

Em 2012, esse cenário tende a se agravar, fruto da não resolvida 
situação europeia, da desaceleração econômica chinesa e do 
endividamento brasileiro, tanto no que se refere ao governo como às 
famílias, que nunca tiveram tantas dívidas nos bancos, com cartões de 
crédito, construtoras, lojas, etc.

A “solução” para a crise de 2008/2009 foi a liberação 
desenfredada de empréstimos e compras no crediário para a população, 
num surto irreal de consumo, muito estimulado pela dupla Lula-Mantega. 
Esta remédio, porém, cobrou seu preço, e agora as pessoas não 
conseguem mais pagar suas contas.

 Segundo a Serasa, a taxa de inadimplência cresceu 21,5% em 
2011 frente ao ano anterior e bateu o recorde em 9 anos de medição. 
Esse foi o maior crescimento visto desde 2002 e o diagnóstico por parte 
dos economistas da instituição foi claro: "O aumento da inflação, que 
reduziu o rendimento do trabalhador, e os juros ainda elevados afetaram 
a capacidade de pagamento do consumidor diante de um endividamento 
crescente em 2011"

O maior peso no índice veio das dívidas com bancos, cujo valor 
médio no ano passado foi de R$1.302,12. Na sequência, ficaram as 
dívidas não bancárias (cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e 
prestadoras de serviços). A soma dos dois critérios mais o nível global de 
dívidas (que não necessariamente estão em atraso, ou inadimplentes) 
também preocupa muito.

Isso por que, além de estar atrasando parcelas cada vez de modo 
mais frequente, os brasileiros têm assumido volumes de dívidas 
assustadores. Mesmo quem está pagando em dia, tem compromissos 
por 10, 15 ou 30 anos. Qualquer mínima oscilação do desemprego ou 
estagnação econômica vai fazer estourar a bolha do crédito de uma 
forma que vai fazer a atual inadimplência parecer brincadeira.

Assim, o governo, sob a dupla Dilma-Mantega, já não pode repetir 
a mesma saída de 3 anos atrás, quando havia espaço para o 
endividamento. Pelo contrário: em 2012, até o governo terá que 
economizar. Um valor que pode chegar até a 60 bilhões do orçamento. 
Tudo para manter o superávit fiscal e compensar o aumento do salário 
mínimo, o crescimento das folhas salariais, as isenções ficais como a 
redução do IPI de produtos como geladeiras e, principalmente, pelo 
aumento dos juros da dívida a serem pagos, pois, mesmo que o 
destinado à divida seja cada ano maior, ela não para de crescer e já está 
próxima dos 2 trilhões de reais!

A perspectiva econômica para 2012, portanto, é de grande 
arrocho orçamentário, cortes sociais e congelamento de salários dos 
servidores federais, e inclusive dos do Judiciário, poder independente 
que tradicionalmente tem liberdade de estabelecer seus aumentos mas 
que desta vez foi cortado por Dilma.

As obras de infraestrutura são outro importante alvo da tesoura 
do governo, da qual não vão escapar sequer as obras da Copa. Em 2011, 
o investimento em obras de 
transporte, saneamento, escolas, 
hospitais e infraestrutura em geral 
já caiu cerca de 20%. Os gastos 
tiveram que se concentrar nos 
“restos a pagar” de 2010, ou seja, 
foram gastos 2 anos e ainda 
assim não se executaram as 
obras orçadas. No final de 2011, 
apenas R$ 6,4 bilhões dos R$ 40 
bi projetados para o PAC foram 
realmente gastos. Em ferrovias e 
estradas, por exemplo, foram 
pagos apenas R$ 4,5 bilhões de 
R$ 15,4 bilhões orçados.

A economia para pagar os 
juros paralisou o país e promete 
paralisar novamente. Calcula-se 
que o orçamento de 2012, já 

desnutrido em quase R$ 60 bilhões originalmente planejados, ainda 
esteja subavaliando no mínimo mais R$ 8 bilhões em despesas não 
computadas. Some-se a isso a provável diminuição do ritmo de 
arrecadação de tributos neste ano, fruto das isenções ampliadas e de um 
baixo crescimento do PIB, e as obras podem ficar ainda mais paradas.

Obras de prevenção a enchentes, dinheiro para a prevenção de 
doenças como a dengue, o tratamento de dependentes químicos, a 
universalização do saneamento; tudo foi cortado e pode ser muito mais. 
Até as obras que são as “meninas dos olhos” do governo para a Copa e a 
Olimpíada estão ficando para trás. As ampliações de aeroportos, os 
metrôs, o trem de alta velocidade entre Rio e SP ou são obras que foram 
abandonadas ou terão um enorme atraso.

Mesmo as maiores fontes de recurso ao governo nos últimos 
anos, a Petrobrás, os minérios e a agricultura, estão com perspectivas 
muito ruins para 2012. Em 2011, Petrobrás perdeu US$ 72,39 bilhões em 
valor de mercado, a maior queda de uma empresa em toda a América 
Latina e a segunda maior do mundo. Para 2012, não está prevista 
nenhuma grande recuperação e a extração no pré-sal deve levar mais 
tempo do que o previsto e consumir muito mais dinheiro. A agricultura e 
os minerais, por sua vez, podem ter chegado perto do teto. Depois de um 
bom 2011, que mesmo assim não conseguiu puxar a economia como um 
todo para cima, em 2012 se avalia que os preços das commodities 
devem parar de subir e, com a diminuição do crescimento chinês, vai cair 
a demanda por ferro, soja e açúcar, afetando o único setor relativamente 
imune à crise até agora.

A indústria já está em ritmo recessivo, cortando empregos e 
diminuindo a produção, e os bens e serviços, que até agora se 
mantiveram por conta do crédito fácil e do consumo ilimitado, terão 
preços cada vez mais caros e dívidas bem maiores.

Neste contexto de crise, que já afeta o Brasil, os reajustes 
salariais serão ainda mais combatidos pelo governo e pelos 
empresários. A correção dos aposentados e pensionistas do INSS que 
ganham acima do mínimo em míseros 6,08% mostra o caminho em 
2012. Os funcionários públicos não deverão ter aumento nenhum e 
categorias como os bancários, petroleiros e Correios, em que os 
trabalhadores ou são de empresas estatais ou têm campanhas em 
comum com eles, terão outro ano com a orientação de se conceder 
apenas a inflação.

No Congresso, o governo seguirá com ampla maioria para passar 
o trator por cima de tudo e de todos. Com a pilhagem dos recursos 
públicos escorrendo para todos os partidos do governo, deverá ser fácil, 
por exemplo, aprovar um novo regime de previdência para os servidores 
públicos, que vai acabar com o direito da aposentadoria integral aos 
novos funcionários. 

Mas tudo isso é a realidade sob o ponto de vista do governo e de 
suas iniciativas. Do outro lado, os trabalhadores deverão reagir com 
muitas lutas e podem virar este jogo. 2012 já começou sob a ameaça de 
greve dos aeroviários e aeronautas e assistiu às greves de PMs, policiais 
civis e outros setores na primeira semana de janeiro. No Piauí e no 
Espírito Santo, estudantes promoveram protestos radicalizados, 
inclusive com queima de ônibus. Nas duas cidades, o mote foram os 
aumentos da passagem dos ônibus.

Assim, o ano de 2012, antes de mais nada, deverá ser um ano de 
conflito. O governo virá com tudo, mas os trabalhadores também devem 
reagir com força, apesar da traição da maioria de seus sindicatos, 

e n t i d a d e s  
es tudan t i s  e  
organizações. O 
inimigo maior 
tem nome e  
s o b r e n o m e :  
Dilma Roussef e 
s e u  p l a n o  
e c o n ô m i c o  
neoliberal. Mais 
q u e  t o r c e r ,  
t e m o s  a  
obrigação de 
agir para que 
s e j a m  o s  
trabalhadores a 
comemorar a 
vitória nestas 
batalhas. 

O que espera o Brasil em 2012?

Ônibus é incendiado em meio a protestos contra o aumento da passagem em Vitória.
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N u m  r i t m o  
frenético e quase sem 
discussão alguma, os 
s e n a d o r e s  
r a p i d a m e n t e  
aprovaram um novo 
texto para o Código 
Florestal, em pleno 
pagar das luzes de 
2011. O projeto que 
s a i u  d o  S e n a d o  
carrega os mesmos 
equívocos do relatório 
votado na Câmara e 
consegue ser ainda 
pior. 

A  p r i n c i p a l  
diferença é a versão 
do governo sobre os 
f a t o s .  O  h o r r o r  
a p r o v a d o  p e l o s  
d e p u t a d o s ,  p o r  
e x e m p l o ,  f o i  
comemorado pelos 
r u r a l i s t a s  q u e  
d e s t r o e m  a  
Amazônia, o Cerrado, 
e o que sobrou da Mata Atlântica, mas foi levemente criticado pelo 
governo, que se disse “derrotado” na votação. O texto dos 
senadores, porém, que é ainda pior, já encontrou o governo com 
outra versão, alegando que fez "o melhor possível", e que o 
resultado foi um "grande acordo". É evidente e dispensável dizer que 
é uma enorme mentira e que tal acordo nunca existiu. 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
uma das mais conhecidas instituições científicas do país, denunciou 
que o novo código "entraria para a história como um dos maiores 
equívocos já cometidos pelos parlamentares". Mais de 1,5 milhão de 
assinaturas de brasileiros contrários ao texto foram recolhidas e 
entregues a Dilma. O Ministério Público apontou irregularidades 
legais no projeto e dezenas de ONGs, especialistas e ambientalistas 
também repudiaram o projeto. 

Na verdade, desde o início, o acordo foi entre o governo 
Dilma; o PT do relator no Senado, 
Tião Viana; o PCdoB do neorruralista 
e bandido rural Aldo Rabelo (agora 
promovido por Dilma a ministro dos 
Esportes); e gente como os ruralistas 
da ex-Arena gaúcha (como Ana 
Amélia Lemos), dirigentes do DEM e 
semifascistas como a senador Kátia 
Abreu (ex-DEM, atual PSD e sempre 
da UDR). Atingido pela crise 
econômica  e  ass is t indo  ao  
agronegócio ser o único setor que 
tem crescido suas exportações, o 
governo Dilma é um serviçal dos 
interesses dos bandidos do campo 
no Brasil, e o código florestal foi feito 
sob encomenda a estes grupos.

Pelo projeto, quem desmatou 
i l e g a l m e n t e  a p o s t a n d o  n a  
impunidade, ganhou fácil. Poderá 
regularizar sua situação bastando 
r e p l a n t a r  m e t a d e  d a  á r e a  
desmatada, sem sequer uma 
multazinha. Ainda poderá fazer isso 
com espécies exóticas, que nada 
tenham a ver com recuperar 
ambiente, fauna e flora alguns, e 
ainda terá um prazo de 20 anos para 

isso. Se ainda achar 
r u i m ,  p o d e  o b t e r  
créditos de carbono por 
esta “boa ação” e abater 
tudo do Imposto de 
Renda. Ou seja, pode 
ter destruído tudo, fingir 
que recupera em 20 
anos de um modo 
precário e pela metade 
e ainda dá para lucrar, 
movimentando dinheiro 
público. Uma vergonha 
completa!

O projeto ainda prevê 
que o desmatamento 
se rá  med ido  pe la  
"descrição de fatos 
históricos de ocupação 
da região" ou "registros 
de comercialização". 
Isso significa que serão 
as falsas declarações 
dos próprios bandidos 
que servirão para definir 
que desmatamento 

houve.
Há mudanças ainda piores. Uma delas prevê que os topos de 

morro, onde a vegetação, o solo e o ecossistema são diferenciados, 
e por isso mesmo eram protegidos, tendo o desmatamento proibido, 
agora, tendo até 100 metros, têm o desmatamento liberado. Outra, 
trata das encostas íngremes, com inclinação de até 45º, onde antes 
só poderiam ter madeira extraída; e, agora, pode-se usar estas 
áreas até mesmo para pecuária.

Um dos ataques mais brutais, que atenta contra a 
preservação de rios e da vida no entorno deles, é a abolição da 
preservação de 30 metros de cada lado das margens máximas de 
um rio (determinadas pela medição do período das cheias). A partir 
de agora, basta preservar 15 metros, contando a margem normal do 
rio. Só com esta permissividade, serão dezenas de milhares de 
novos hectares que serão desmatados, matando a parte mais rica do 
ambiente da maioria das propriedades e inviabilizando a vida de 

muitas espécies. 
O código da motosserra aprovado pelo 

Congresso e pelo governo de Frente Popular 
autoriza a agropecuária em Áreas de 
Preservação Permanentes (APPs), num 
retrocesso de décadas, voltando ao tempo 
em que a natureza era terra de ninguém e os 
coronéis faziam o que bem entendiam em 
termos de crimes ambientais. A novidade é 
que agora, isto virou legal.

Os trabalhadores devem rechaçar este 
novo código e se mobilizar pela defesa do 
meio-ambiente e riqueza da diversidade 
natural do país, que são um patrimônio da 
população e da humanidade. 

Dilma, que está transpondo o Rio São 
Francisco e destruindo comunidades 
indígenas, aldeias de pescadores e 
ecossistemas inteiros com as usinas no Rio 
Madeira, assim como com Belo Monte, que 
arrasa com o Xingu, é a maior inimiga do 
meio-ambiente e dos interesses dos 
trabalhadores neste momento. A luta contra o 
Código Florestal deve andar lado a lado com 
a luta para derrotar este governo dos 
madeireiros e impor o controle popular sobre 
os recursos do país, e essa bandeira deve 
estar presente em todas as lutas sociais.

Troféu motosserra para Dilma! Novo Código Florestal 
é presente para desmatadores, posseiros, garimpeiros e todo tipo de criminoso contra o meio-ambiente!

 O novo código foi apresentado pelo senador Aldo Rebelo (PCdoB) e beneficiará os desmatadores.



Página 4

Páginas Centrais

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

Página 5

Páginas Centrais

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

O novo primeiro-ministro 
português, Pedro Passos Coelho, 
após já ter cortado bilhões de euros 
de gastos sociais, anunciou mais 
cortes no orçamento do país para o 
a n o  d e  2 0 1 2 .  A s  m e d i d a s  
draconianas incluem o fim do 13º e do 
14º salário dos funcionários públicos 
e dos aposentados portugueses que 
recebem mais de mil euros. Em 
Portugal, além do salário de Natal 
(13º), os trabalhadores recebem um 
pagamento extra quando tiram férias 
(14º). Ou melhor, recebiam...

A mesma medida foi tomada 
na Grécia no ano passado. Um 

ataque histórico a um dos direitos 
mais importantes dos trabalhadores e 
que levou gerações para ser 
conquistado e consolidado. Mas que 
o capitalismo em crise levou poucas 
semanas para destruir!

Do mesmo est i lo  é a 
determinação do aumento de meia 
hora por dia na jornada de trabalho, 
sem compensação salarial. É um 
aumento absurdo de 2horas e maia 
na jornada semanal e, pior ainda, sob 
a forma de um confisco, já que sequer 
vai se receber por isso.

Imaginem tais medidas no 
Brasil: a perda do 13º, do adicional de 

1/3 sobre as férias (aqui, já temos 
menos direitos) e não apenas a não 
redução da jornada de trabalho, 
como seu aumento e sem receber 
nada por isso. Pois o que nos parece 
impossível hoje, parecia muito mais 
na Europa do “bem-estar social”, mas 
é a dura realidade que assola os 
trabalhadores destes países.  

Mas ainda não é tudo. Boa 
p a r t e  d o s  t r a b a l h a d o r e s ,  
dependendo da renda, vão perder o 
direito de descontar despesas de 
saúde e educação do imposto de 
renda. E o governo também divulgou 
ainda uma lista de produtos que terão 

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

maiores impostos. É o caos social!
C h e g o u ?  A i n d a  n ã o .  

C o n t r a r i a n d o  a t é  m e s m o  a  
reacionária, milenar e tradicional 
aliada Igreja Católica, o governo 
português planeja também uma 
diminuição do número de feriados no 
país, cortando datas religiosas e 
colocando os trabalhadores a serem 
explorados também nestas datas, 
sem nenhuma remuneração a mais.
"Vivemos  num momento  de  
emergência. (...) o ajuste tem que ser 
mais profundo. Temos agora que 
fazer mais, muito mais, do que estava 
inicialmente estabelecido", disse 
Passos Coelho.

Cortes, “reforma” trabalhista e ataque a aposentados na Espanha
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Sai o bacalhau e entra a 
paella, mas a receita segue a 
mesma. Os “chefs” FMI e Banco 
Central Europeu impõem na 
Espanha praticamente os mesmos 
ataques. 

O também novo primeiro-
ministro da Espanha promete 
cortes de 16,5 bilhões de euros 
(equivalentes a R$ 40 bilhões) em 
2012. Mariano Rajoy afirma que o 
país passará por reformas 
profundas, com corte de gastos 

públicos e mudanças trabalhistas 
no ano que vem. O político ainda 
anunciou estímulos a fusões e 
aquisições, para salvar a burguesia 
espanhola com dinheiro público, 
“por supuesto”. 

A meta é reduzir o déficit da 
Espanha para 4,4% do PIB em 
2012, sendo que ele foi de 9,2% em 
2010  e  8% em 2011 .  As  
aposentadorias deverão seguir 
arrochadas, e deve haver uma 
"profunda reforma” no setor 

público, para “reduzir custos e 
tornar o país mais competitivo”, 
ainda segundo Rajoy e seu Partido 
Popular. 

Quanto ao índice recorde 
de desempregados no país, que 
beira os 20%, Rajoy disse que isso 
é culpa do excesso de custos dos 
trabalhadores, e prometeu uma 
reforma trabalhista cujo alvo serão 
os acordos coletivos. O objetivo 
abertamente é “flexibilizar as 
relações de trabalho”, deixando às 

ent idades patronais e aos 
sindicatos pelegos a possibilidade 
de negociar contratos abaixo do 
que a lei estabelece hoje. 

A onda de protestos 
existente na Espanha até uns anos 
atrás, em especial dos jovens, 
contra os “contrato basura” 
(contrato lixo, literalmente), onde, 
para os mesmos trabalhos, os 
salários eram mais baixos e não 
havia direitos trabalhistas, deve 
voltar com tudo. 
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Em novembro passado, os 
t r aba lhado res  po r tugueses  
realizaram uma greve geral de 24 
horas massiva contra as medidas 
de austeridade adotadas pelo 
governo de Passos Coelho. A 
paralisação afetou aviões, trens e 
serviços públicos, principalmente, e 
foi muito bem sucedida. 

"A greve é geral, o ataque é 
global!", gritavam manifestantes em 
um piquete no aeroporto de Lisboa, 
tendo como eixo a defesa dos 
direitos trabalhistas e a luta contra a 
Comissão Europeia, o Banco 
Central Europeu e o Fundo 
Monetário Internacional, que 
exigem a demissão de funcionários 
públicos, o aumento de impostos e 
a redução de salários, como 
contrapartida para um pacote de 78 
bilhões de euros.

Em Lisboa e no Porto, todos 
os voos internacionais foram 
cancelados. Em Oeiras, nos 
arredores de Lisboa, a polícia 
precisou escoltar caminhões 
municipais de lixo para que 
atravessassem um piquete, e 
houve manifestações enormes por 
todo o país.

Portugal, que tem 11 
milhões de habitantes, vive sua pior 
crise em várias décadas, e, de 
acordo com um informe da 
Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), a desigualdade de renda 
em Portugal já é a maior da Europa. 

O estudo mostra o chocante 
crescimento de "novos pobres" - 
pessoas que ganham acima do 
patamar miserável dos que 
recebem auxílio social, mas não o 

suficiente para pagar o empréstimo 
da casa própria ou despesas cada 
vez maiores. São milhões de 
pessoas podendo ser despejadas, 
endividadas e empobrecidas 
recentemente. 

Além disso, os que recebem 
os benefícios sociais seguem 
miseráveis, pois mais de um milhão 
de idosos recebem aposentadoria 
inferior a €280 por mês, por 
exemplo, sendo que uma pessoa 
que ganha a partir de €620 
mensais, para fins tributários, é 
considerada de "classe média", 
embora tal salário seja um salário 
pior do que o que há pouco qualquer 
imigrante ilegal ganhava no país.

Na Espanha, a revolta 
contra Rajoy também já começou e 
greves gerais estão na pauta do 
país, inspirados na nova greve dos 

aeroviários portugueses e em si 
mesmos, com a continuidade dos 
protestos dos indignados, da 
denúncia da ditadura dos ricos e da 
exigência da democracia real e 
direta. O futuro dos dois países 
parece cada vez mais entrelaçado e 
as respostas também devem ser.

Nós defendemos a unidade 
de toda a classe trabalhadora 
contra os panos de fome e 
colonizadores de Passos Coelho e 
Rajoy e a convocatória de uma 
ampla greve geral por tempo 
indeterminado em toda a península, 
como parte de uma política de greve 
geral continental, contra o FMI, o 
Banco Central Europeu e os planos 
colonizadores e de ataque brutal 
aos trabalhadores propostos por 
Ângela Merkel e Nicolás Sarkozy.
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Tanto em Portugal como na 
Espanha, os partidos que estiveram 
à frente dos governos em todos os 
ú l t imos  anos  fo ram g rupos  
chamados  de  “esquerda”  e  
autodenominados “socialistas”. 
Estes partidos, o PS de Portugal e o 
PSOE na Espanha, são, na verdade, 
partidos tão de direita como seus 
rivais conservadores e foram eles 
que, nos governos dos dois países, 
conduziram a economia ao caos e os 
trabalhadores à miséria.

José Luiz Zapatero na 
Espanha e José Sócrates em 
Portugal, são 2 dos 10 governos 

“derrubados” pelas massas por 
terem destruído o emprego e as 
condições de vida em seus países. 
Sócrates de fato foi pressionado e 
renunciou, e Zapatero foi derrotado 
nas urnas. Em ambos os casos, 
porém, a frustração com governos 
que diziam que iriam combater as 
medidas neoliberais mas que foram 
mais reacionários que qualquer 
governo da direita assumida até 
então que levaram à desmoralização 
desta alternativa.

Agora, enquanto Passo 
Coelho dá desculpas de que “as 
medidas evitarão que o país fique 

sem condições de manter o 
programa de resgate do Fundo 
Monetár io  In te rnac iona l ,  da  
Comissão Europeia e do Banco 
Central Europeu” rastejando por 
migalhas europeias e entregando 
Portugal em nome disso, o Partido 
Socialista português apoia tais 
ações. Pode parecer surpreendente 
por ser o maior da oposição, mas é 
coerente com quem caiu em março 
de 2011 justamente depois de propor 
os mesmo ataques mas ser 
derrotado. Assim, o PS disse que a 
probabilidade de votar contra as 
medidas era inferior a 0,5%!

Na Espanha, o PSOE 
tampouco reage às medidas de 
Rajoy. Aliás, as últimas eleições 
marcaram o pior resultado da história 
do Partido Socialista Operário 
Espanhol. O partido nunca tinha 
tomado uma surra tão grande em 
uma eleição, desde que o fascista 
ditador Franco deixou o poder. A 
experiência fracassada do governo 
do PSOE foi repudiada nas ruas, 
pelos manifestantes da Porta do Sol 
e acampamentos dos indignados que 
diziam “nem PP nem PSOE”, mas 
também nas urnas, com a eleição de 
meros 111 deputados do partido, o 

que dá ao PP uma maioria 
absoluta que não lhe exige 
sequer fazer qualquer coligação 
p a r a  g o v e r n a r.  E  e s t a  
humilhação eleitoral se traduz 
em apatia e cumplicidade do 
PSOE na aplicação dos planos 
do novo governo.

A massa varreu os traidores 
nas urnas e nas ruas. Na 
ausência de uma direção 
revolucionária, porém, foi a 
direita clássica quem saiu 
vencedora institucionalmente. 
Isso não que dizer, contudo, que 
a direi ta tenha crescido 
politicamente ou que tenha 
mais apoio popular. Nas ruas, a 
resistência aos novos governos 
já começou e, assim como 
caíram os governos de Frente 
Popular, podem e devem cair os 
novos governos de Passos 
Coelho e Mariano Rajoy.Vão quebrar ainda mais!

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

Depois dos 3 pacotes 
gregos, do irlandês e do pacote 
português, se aproxima o pacote 
espanhol. Os bancos da Espanha 
precisam de uma injeção de capital 
de 50 bilhões de euros para 
reequilibrar suas finanças, segundo 
disse o ministro da Economia, Luis 
de Guindos, em entrevista ao jornal 
britânico Financial Times. O volume 
é o dobro do previsto pela 
Autoridade Bancária Europeia 
(EBA), que antes calculava em 
26,16 bi lhões de euros as 
necessidades das cinco maiores 
instituições do país.

O salvamento dos bancos 
às custas dos trabalhadores e do 
dinheiro público, além de ódio social 
deve gerar ainda mais déficit 
orçamentário ao país, numa espiral 
viciosa para baixo. Para cumprir a 
meta de corte do déficit, o governo 
precisaria arrecadar mais 40 
bilhões de euros, mas o buraco dos 
bancos, sozinho, vai exigir mais que 

isso. Ou seja, por mais cortes que 
haja, a Espanha também deve 
quebrar!

A saída do imperialismo e 
da burguesia nacional é entregar 
ainda mais da soberania espanhola 
e se submeter ao pacote europeu 
sob as ordens da Alemanha. 

O pacote inclui, como 
admitiu a vice-primeira-ministra 
Soraya Sáenz de Santamaría, a 
privatização a rodo de tudo que 
estiver pela frente: "É preciso 
redimensionar o setor público, que 
conta com mais de 4.000 empresas 
e fundações, em sua maioria nas 
comunidades autônomas", disse 
ela. 

Portugal já foi obrigado a 
vender a Energias de Portugal 
(EDP) e deve vender a Rede 
Elétrica nacional (REN) e a 
companhia aérea TAP. É a 
dilapidação de tudo que se puder, 
incluindo áreas estratégicas do 

Estado.
A Espanha vai pelo mesmo 

caminho e o resultado deve ser 
ainda mais crise, pobreza e 

APÓS TRAGÉDIAS ECONÔMICAS, AS TRAGÉDIAS SOCIAIS: 
Portugal e Espanha aturam governos assumidamente de direita e ataques 
trabalhistas históricos depois de condução neoliberal por quem se diz “socialista”!

Os cenários variam do ruim ao catastrófico, e não são os marxistas que fazem estas projeções. São bancos, consultorias, 
ministros e gente insuspeita na defesa do capitalismo. Este futuro tenebroso, porém, já tem traços de dolorosa realidade para alguns 
países. A Grécia inaugurou o fenômeno de “novos” 3º mundistas europeus, países periféricos que estão se afastando ainda mais do 
sonho europeu e se aproximando cada vez mais da realidade pobre e semicolonial latinoamericana e asiática.

As bolas da vez da nova pobreza são Portugal e Espanha. 

A crise econômica na Europa já contamina o mundo inteiro e pode estar apenas no começo. A moeda única do euro pode simplesmente 
acabar ou algum ou até mesmo vários países poderão ter de abandonar a União Europeia. Já há muitos políticos e economistas avaliando 
que a crise pode se estender por 10 anos!

Cortes no orçamento,
fim do 13º e aumento da jornada de trabalho em Portugal.

sofrimento aos trabalhadores dos 
dois países da Península Ibérica.

Manifestantes protestam em frente ao Banco Central Europeu. 

Protesto durante a greve geral na Itália. Maio de 2011.


