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O Brasil foi o país que menos cresceu na América 
do Sul em 2011: 2,7%. A economia brasileira está 

estagnada e o crescimento pífio do PIB, congelado numa 
média próxima de 3% desde o governo FHC e não muito 

diferente nos anos Lula e Dilma, deixam claro que o Brasil está 
ficando ainda mais para trás. Ao contrário do que a 

“ultrapassagem” ao Reino Unido no ranking das maiores economias, 
tão divulgada pela imprensa e governo, dá a entender, o Brasil está na 
turma dos países mais afetados pela crise econômica, e que ou estão 
em recessão ou estagnados.

Entre outros “truques” que 
explicam esta ultrapassagem mesmo 
que o PIB brasileiro seja o de pior 
desempenho do nosso subcontinente, 
estão a recessão da Europa como um 
todo (são eles que despencam e não 
nós que avançamos) e o fato de que o 
dólar se desvalorizou. Só este último 
fato já realiza a “mágica” de que, sem 
crescer um único real que seja, a 
economia tenha “crescido” mais de 
30% em dólar no último período. Pelo 
simples fato que o dólar está mais 
barato e os mesmos reais que o Brasil 
produzia, e cujo valor está estagnado, 
agora equivalem a um valor maior em 
dólares.

E o Brasil, apesar disso, é o que 
menos cresce. Países semicoloniais do 
m u n d o  t o d o ,  c h a m a d o s  d e  
“emergentes”, cresceram em torno do 
dobro do que o Brasil cresceu no ano 
passado. Enquanto Dilma chefiou uma 
economia que cresceu míseros 2,7%, a 
China cresceu mais de 9%, a Índia em 
torno de 7%, a Rússia no mesmo 
patamar e esta realidade não foi 
exclusiva deles. Todos os demais 
emergentes cresceram mais que o 
Brasil, e na América do Sul, o Brasil foi o 
lanterna. Grandes ou pequenos, 
agrários ou industriais, países como o 
Uruguai, Bolívia e Equador, afundados 
em dívidas e com uma economia falida, 
ainda assim, ganharam do governo 
Dilma no critério de gerar riqueza.

Na média, a expansão da 
América Latina foi de 4%, e entre 
dezenas de países incluindo as 
Américas do Norte e Central, somente 
a Guatemala e El Salvador cresceram 
menos que o Brasil. O fracasso 
brasileiro é total, ao se constatar que 
até minúsculas ilhas caribenhas e 
outros países que só sobrevivem 
economicamente às custas de 
exportações para os EUA e Europa, 
afundados em crise, conseguiram crescer mais do que o índice 
lamentável obtido pelo falastrão ministro da Economia, Guido Mantega. 

Mas não é só isso: em 2012, o desempenho vexatório deve se 
repetir. Se em 2011, Mantega e Dilma prometeram 5% e entregaram a 
metade disso; em 2012, a mesma dupla promete 4,5% de crescimento, 
mas já se calcula que no máximo o PIB aumentará no máximo 3,5%, 
fazendo o país disputar os últimos lugares novamente. 

Mais que um dado secundário ou meramente comprovatório das 
mentiras e ufanismos irresponsáveis do governo Dilma, os números 
desnutridos do PIB expressam um drama de grandes proporções a 
caminho.

A indústria brasileira está sendo destruída. Nem mesmo o 
badalado programa de “incentivo à indústria” que pretensamente iria 

subsidiar o setor com R$ 60 bilhões é capaz de reverter estes 
números. Em primeiro lugar, porque mais de R$ 20 bilhões deste 
valor se referem a incentivos velhos, já anunciados anteriormente, e 
que já não vêm dando resultado. Em segundo lugar, porque, se por 
um lado, o governo corta impostos dos industriais (concentrados 
sobre a folha de pagamento, num grave ataque ao INSS e à 
previdência pública), por outro lado, o governo aumenta o imposto 
sobre o faturamento das empresas, provando que é incapaz de abrir 
mão de receitas diante da crise que já o assola e que os remédios 

para a indústria são apenas um 
placebo, sem efeito algum.

A inadimplência cresce sem parar 
e os bancos já começam a restringir o 
crédito por conta disso. O governo 
Dilma tem que apelar para os 
subs íd ios  f i sca i s  a  se to res  
empresariais, o que o força a manter 
ainda mais os cortes orçamentários 
de áreas socais, mas nem isso é o 
suficiente. Tudo leva a crer que 
haverá demissões e retração nas 
áreas mais dinâmicas da economia, 
em especial a indústria. 

Retomando a discussão sobre 
este setor, parte das montadoras de 
automóveis voltou a dar férias 
c o l e t i v a s  a  p a r t e  d e  s e u s  
empregados, num claro sinal de que 
a crise não passa. Além disso, 
ultrapassando a contração aguda da 
indústria neste momento, há um 
processo irreversível estrutural de 
transformação econômica do Brasil, 
onde a indústria tem cada vez menos 
espaço e se concentra em setores de 
pouca tecnologia e valor. Neste 
sentido, a indústria da transformação 
representava 27% da economia 
brasileira em 1985 e, em 2012, 
representa apenas 15%, num 
encolhimento de praticamente 
metade de sua importância em 
apenas uma geração.

No capitalismo, não há saída, e o 
Brasil é conduzido ao papel de uma 
colônia agropecuária de exportação, 
cujos donos são cada vez mais 
multinacionais e setores associados 
ao imperialismo. A única solução para 
os trabalhadores e a economia 
brasileira é uma luta séria e até as 
últimas consequências contra a 
dominação imperialista sobre nosso 
país, expropriando os setores 
estrangeiros e nacionais associados 
a estas multinacionais, que controlam 

todos os ramos da economia, e que são os responsáveis, junto com o 
governo federal, em submeter o Brasil ao papel de uma semicolônia 
completamente dependente e atrasada do ponto de vista econômico, 
produtivo e tecnológico.

É preciso uma independência de verdade de nosso país, o 
que só pode ser obtido com a luta frontal contra o governo Dilma e o 
próprio capitalismo. A soberania nacional, o desenvolvimento 
econômico, o emprego e a realização das tarefas históricas mais 
básicas em relação à libertação do povo brasileiro nunca 
dependeram tanto de uma luta mais profunda, indissociável destas 
bandeiras, pelo controle dos meios de produção por meio dos 
trabalhadores. Cada vez mais, só com a luta pelo poder e por um 
governo controlado pelos organismos dos trabalhadores é possível 
defender os interesses do Brasil e da maioria de sua população.

Com Dilma, Brasil tem o pior PIB de todos os países da América do Sul!
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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) 8131-0184 

Gravataí - RS: (51) 930-11531

Viamão - RS: (51) 9246-0043

Passo Fundo - RS: (54) 9961-7450

Rio de Janeiro - RJ: (21) 7664-4932

São Paulo - SP: (11) 3715-1557

Natal - RN: (84) 9965-8949

Itaúna - MG: (37) 9162-0032

Monte Alegre - PA: (93) 9209-1529 

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 !
Os acontecimentos nos países árabes continuam sendo o destaque 

maior da luta de classes mundial. 
Enquanto a classe trabalhadora nos países ricos, Europa e EUA, 

continuam lutando contra as medidas de austeridades, principalmente os 
PIGS; os trabalhadores árabes continuam lutando de armas em punho para 
derrubar sangrentas ditaduras. 

Os trabalhadores Sírios são aqueles que estão desempenhando o 
papel mais definitivo para a luta de classes ao redor do mundo. 

Apesar de Al-Assad já ter discutido com a ONU as inciativas de 
observadores internacionais alinhados com o imperialismo de entrar no país 
e organizar corredores humanitários para a retirada de feridos; e até mesmo 
a iniciativa de um cessar-fogo, nenhum acordo acabou com a repressão aos 
trabalhadores até o momentos. 

Enquanto isso os trabalhadores avançam sua organicidades se 
juntando ao Exército de Libertação Sírio, que já obteve algumas vitórias 
consideraveís em regiões do país. 

O imperialismo apostava no refluxo da mobilização com o massacre 
de Al-Assad, porém, mesmo com mais de 11 mil mortes, as mobilizações e o 

descontentamento é crescente, o que torno uma saída a exemplo da Líbia 
mais próxima. 

A esquerda ao redor do mundo todo estão fazendo um verdadeiro 
cerco ao que ocorre no país Sírio, onde está sendo jogado o destino de todo 
o processo revolucionário que iniciou na Tunísia e se espalhou rapidamente 
por tada a região. 

A maioria das organizações de esquerda não estão organizando 
campanhas de ajuda aos trabalhadores sírios, sejam políticas, ou com 
medidas práticas, e em muitos nem ao menos algum posicionamento é 
demonstrado. 

Os trabalhadores que lutam contra Al-Assad precisam ser 
envolvidos por campanhas de solidariedade que lutem contra os acordos 
existentes entre os países e a Síria como forma de enfraquecer o regime 
sírio. Mas o principal são medidas práticas que enviem dinheiro, armas, 
militantes para auxiliar nesse importante processo revolucionário. 

Em cada país deve se organizar cômites de solidariedade que 
busquem iniciativas que denunciem Al-Assad e fortaleça os trabalhadores 
em luta. 

RAPIDINHAS!
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Privataria petista: Dilma entrega aeroportos à iniciativa privada
Dos tempos de luta do PT só restou o seu passado construído pela 

classe trabalhadora, porque a cada ano que passa deste partido no poder, mais 
ele aplica os mesmos ataques que anteriormente criticava. Após iniciar o 
terceiro mandato à frente do governo federal, e depois de ser pivô de diversos 

escândalos de corrupção, o PT demonstra novamente que governa da mesma 
forma que todos os governos que o antecederam: a serviço da burguesia. A 
traição da vez ficou por conta da privatização de três dos principais aeroportos 
do país. 

Dilma recentemente promoveu um leilão onde foram entregues à 
iniciativa privada os aeroportos Juscelino Kubitschek, em Brasília; Cumbica, em 
Guarulhos – SP; e Viracopos, em Campinas – SP; que agora se juntam ao 
aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, privatizado 
ainda em novembro de 2011. 

Os três aeroportos somados representam 30% dos passageiros; 57% 
das cargas e 19% das aeronaves que passam por todos os terminais 
brasileiros, representando uma importante forma de arrecadação para a 
Infraero, empresa estatal responsável pelo controle dos 67 aeroportos 
brasileiros. É importante reafirmar que a grande maioria desses aeroportos não 
atingem grandes margens de lucro, obrigando a estatal a utilizar o chamado 
“subsídio cruzado”, que trata-se de retirar parte do lucro dos aeroportos de 
maior movimento – como os que acabaram de ser vendidos – para manter em 
funcionamento os aeroportos de menor porte, garantindo que toda a população 
tenha acesso à infraestrutura mínima de aeroportos, mesmo nas regiões mais 
remotas. 

O leilão promovido por Dilma deixou até mesmo FHC com inveja de 
tanta maracutaia envolvida. O total arrecado com o leilão foi de R$ 24,5 bilhões 
de reais, chegando a um ágio (diferença entre lance mínimo e o lance obtido), 
de 347%, o que equivale a 4 vezes e meia o valor estabelecido pelo governo 
para arrematar os três aeroportos. 

O governo somente conseguiu obter tantos valores assim pelas 
inúmeras trocas de favores e principalmente, pelo uso de dinheiro dos 
trabalhadores, diretamente de fundos de pensão, além de empréstimos 
concedidos pelo BNDES. 

O aeroporto de Guarulhos que atingiu o ágio de 373,5%, foi arrematado 
por um consórcio formado por Previ, Petros e Funcef, todos fundos de pensão 
privada dos trabalhadores do Banco do Brasil, Petrobrás e Caixa Econômica 
Federal, respectivamente; a construtora OAS, financiadora das campanhas do 

PT, até mesmo patrocinadora do filme de Lula; além da estrangeira Airport 
Company South África com menor participação no consórcio. 

No aeroporto de Viracopos, o vencedor da concessão é o consórcio 
formado por Triunfo Participações e Investimentos (que administra 641 
quilômetros de rodovias no Sul e no Sudeste do país;  UTC Participações, grupo 
de engenharia brasileiro com atuação na hidrelétrica de Tucuruí; além da 
francesa Egis Airport Operation.

Os donos do aeroporto  Infravix 
Participações do grupo Engevix, que já opera o aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante, no Rio Grande do Norte, e Corporation America, da Argentina. Os 
consórcios vencedores irão administrar os aeroportos durante o prazo de 30 
anos para Campinas, 25 anos para  e 20 anos para Guarulhos.

A Infraero continuará com 49% de participação em cada dos novos 
consórcios porém para não restar dúvida de quem irá mandar em cada um dos 
terminais aeroportuários o presidente da estatal, Gustavo Vale, se adianta e 
declara que a Infraero "não vai interferir na administração. Vai ser um sócio 
parceiro".   

Em todos os casos, independente das empresas vencedoras, o caso é 
sempre o mesmo. Empresas que têm diversas obras do governo sob sua 
responsabilidade, utilizando muito dinheiro público, e a maioria das vezes o 
desviando, e em troca financiam as campanhas do PT. É a velha política do 
toma lá da cá! Dilma utiliza o dinheiro de trabalhadores de empresas estatais 
para seus interesses políticos. Esses valores deveriam servir com um único fim 
garantir alguns benefícios para os associados aos fundos de pensão e 
principalmente garantir a complementação da aposentadoria, e não ser 
utilizado para promover a venda do patrimônio de toda a população. O u  
seja, o governo vende o patrimônio público para seus amigos, utilizando 
dinheiro público para financiar a privatização!

Juscelino Kubitschek passaram a ser a

 Brasília

Lutar contra de Dilma para defender as estatais!

Patrimônio dos trabalhadores à venda

Os trabalhadores tem identificado o governo Dilma cada vez mais como um 
governo qualquer, que defende os interesses dos ricos e poderosos e ataca o direito dos 
trabalhadores. O PT do mensalão agora aplica uma série de iniciativas privatistas dando 
prosseguimento ao governo de FHC, já que essa medida de entrega dos aeroportos se 
soma a iniciativa de principiar a privatização dos Correios, com a aprovação da MP 532 
aprovada e transformada em projeto de lei em 2011. 

Os ataques promovidos por Dilma estão cada vez mais duros e vão exigir da 
classe trabalhadora, que estão cada vez mais a se mobilizar, cada vez mais força em cada 
luta. 

Somada às privatizações e aos cortes de verbas públicas, de 55 bilhões de reais 
no início desse ano, agora Dilma já discuti diversos ataques que irão retirar direitos 

históricos da classe trabalhadora brasileira. A presidente prepara uma nova reforma da 
Previdência que irá aumentar a idade mínima para aposentadoria, para tentar cobrir o 
rombo que está sendo criado pela desoneração da contribuição ao INSS à patronal ligada 
a setores industriais. Além disso, uma nova reforma deverá alterar a legislação trabalhista, 
criando a possibilidade de contratação de trabalhadores por tarefas e horistas.

Essa realidade mostra que toda a luta contra os ataques de Dilma soma-se à 
necessidade de lutar pela manutenção das poucas empresas 100% públicas como a CEF 
e Correios; e, principalmente, pela reestatização das empresas privatizadas que agora se 
somam a BB, Petrobrás, empresas de telefonia, etc., colocando essas empresas sob 
controle dos trabalhadores, para garantir que o lucro obtido seja revertido para beneficiar 
toda a população e não somente o governo e seus aliados. 
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O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, surgido em 2004, 
cada vez mais ofende o socialismo e a liberdade por meio de sua 
política. O PSOL se prepara para coligar com praticamente todos os 
partidos da direita nestas eleições, fazendo em poucos anos o que o 
PT levou décadas para perder a vergonha de fazer. A passagem do 
PSOL de malas e bagagens para o campo eleitoral abertamente 
burguês não começou hoje, mas deve dar um salto nas próximas 
eleições municipais de outubro.

Em 2008, o PSOL já dava provas de sua degeneração, ao 
apoiar candidatos governistas do PT em uma série de cidades e de ter 
se coligado com o PV, partido burguês que foi da base de FHC no 
congresso, em Porto Alegre. No interior de muitas destas incontáveis 
coligações com o PT, por exemplo, havia partidos ainda mais 
neoliberais e burgueses, como o PMDB e PSDB. Foi o que aconteceu 
em Gramado-RS e outras cidades menores, mas que tende a se 
tornar regra daqui para frente. Nestas mesmas eleições de 2008, a 
coligação PSOL-PV foi financiada pela doação de R$ 100 mil da 
megametalúrgica Gerdau e R$ 50 mil da rede de supermercados 
Zaffari, ambas empresas da fina flor da burguesia brasileira e 
proimperialista.

Mas a traição e falta total de princípios, independência de 
classe e coerência política dão passos largos nesta agremiação. Em 

2010, além de amargar novamente uma votação decepcionante, sem 
eleger praticamente nenhum parlamentar no Brasil e reduzir sua 
bancada federal (apesar de sua política completamente oportunista), 
o mais lamantável papel foi reservado a quem o PSOL elegeu. Único 
senador eleito pelo partido, Randolfe Rodrigues do Amapá deve seu 
mandato ao PTB de Collor, Fleury (o do massacre do Carandiru) e 
Roberto Jéfferson. 

Mas o que faz com que o partido do único presidente deposto 
por impeachment, provocado pela mobilização popular contra seu 
mar de corrupção, apoie o PSOL no Amapá? Por que a burguesia 
através de partidos como o PTB, PPS (aliado máximo do DEM), PPL 
(partido recém surgido formado por mafiosos do PMDB e antigos 
líderes da bandidagem sindical e estudantil do MR-8), PTC (de 
inspiração reacionária cristã e ex-partido de Celso Pitta) e tantos 
outros vê com bons olhos o PSOL no AP, e também em cada vez mais 
lugares no Brasil?

Em primeiro lugar, vê um programa procapitalista e cada vez 
mais burguês. Em 2º lugar, a adoção por este partido de práticas cada 
vez mais idênticas a de todos os outros, no que se refere a sua 
predileção pela atuação em gabinetes e sustentação financeira por 
meio do parlamento, de verbas do Estado (fundo partidário) e 
diretamente da burguesia, como no caso da Gerdau e Zaffari. O PSOL 
não ameaça nenhum burguês; só ajuda.

O PSOL como auxiliar da burguesia e do neoliberalismo nas eleições de 2012

PSDB, PPS e PSOL juntos em Macapá
Em fevereiro deste ano, foi estampada nos jornais a notícia da 

reunião entre o pré-candidato do PSOL a prefeitura, o atual vereador 
Clécio Luis, com os líderes do PPS e do PSDB locais. O assunto: lançar 
um candidato único deste bloco burguês à prefeitura. 
Tal plano sequer pode ser considerado uma surpresa, pois foi decidido 
ainda em 2011, quando o Congresso Estadual do PSOL aprovou a política 
de alianças com o PT, PV, PPS, PDT e PSB, todos partidos burgueses e 
que dirigem hoje o estado do Amapá. PTC, PPL e PSDC também são 
aliados desta frente ampla da direita, em que o PSOL é militante ativo. O 
PSDB, neste cenário, é só um detalhe a mais...

A aliança com o PSDB não é admitida mas tampouco negada pelo 
PSOL e pode ser vista por todos os lados. O deputado e empresário 
Michel JK, e o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Amanajás, 
representam a nova e velha burguesia coronelista no estado, e são os 
novos melhores amigos do PSOL. 
Este partido ainda coloca em dúvida 
a aliança com o PSDB, que pode ou 
não ocorrer, mas não nega 
nenhuma das outras alianças, o que 
já diz tudo: será parte do bloco 
governista de apoio a presidente 
Dilma e ao governador Camilo 
Capiberibe (da tradicional dinastia 
burguesa dos Capiberibe), e 
integrará uma coligação com a 
burguesia em Macapá. 
O senador Randolfe resume esse processo: “Não tem como disputar 
eleição a uma capital sem política de alianças. Ou é isso ou o PSOL 
renuncia a fazer política no Brasil”. É a explicação para seu próprio 
mandato, conseguido às custas de ter vendido a alma na aliança com o 
PTB de Collor em 2010. 

Mas Randolfe não é uma voz isolada no PSOL; pelo contrário. 
Quando diz que: “a possibilidades de vitória nos municípios do Rio de 
Janeiro, Belém e Macapá deve tencionar para ampliação do arco de 
alianças dentro do campo democrático e popular incluindo PT, PV, PPS, 
PCdoB, PDT, PSB, PCB e PSTU além do grupo liderado pela ex ministra 
Marina Silva ...” ele sabe que todos estes partidos, de fato, estão dispostos 
a serem coadjuvantes do PSOL em algumas cidades, esperando serem 
apoiados em outras. 

Na direção do PSOL, desde a candidatura de Heloísa Helena em 
2006, à frente de uma Frente Popular, com um programa burguês 
antiaborto, contra a reforma agrária com ocupações de terra, contra o não-
pagamento da dívida pública e defensora intransigente das leis burguesas 
e da institucionalidade, o que faltava eram apenas os burgueses 
interessados em sustentar e viabilizar este projeto.

O trotskismo já perguntou ironicamente “com quantos burgueses 
se faz uma Frente Popular?” para mostrar exatamente que mesmo que a 
burguesia seja apenas uma “sombra” pairando sobre uma frente, se é seu 

programa que é levantado, é burguês o seu conteúdo. E, desde 2006, é a 
isso que o PSOL se dedica, com a cooperação sistemática do PSTU, salvo 
raríssimas exceções. Agora, do que se trata é de se romper os próprios 
limites do oportunismo.
Randolfe Rodrigues, logo após ser eleito para uma das vagas ao Senado 
do AP, passou a coordenar a campanha do candidato Lucas Barreto (PTB) 
ao governo do estado. "Lucas tem valores que são universais. É um 
homem de palavra, generoso e tem a humildade dos verdadeiros homens 
de bem", "Lucas reúne todas as condições para governar o Amapá com 
austeridade e em favor dos que mais precisam" e "Ele acreditou em nossa 
candidatura quando nem nós ainda acreditávamos", dizia Randolfe em 
2010 sobre o correligionário de Collor.

Agora, sobre as tratativas com o PSDB, o mesmo PSOL afirma que 
”as conversas com os demais partidos fazem parte do esforço do PSOL, 

em propor para as demais forças 
políticas uma campanha ética, 
democrá t i ca ,  pau tada  pe los  
interesses reais da população e de 
alto nível” e “É importante para 
Macapá e para o PSOL ampliar o 
arco de alianças com partidos que 
possam se aproximar de seu 
programa”. Não é preciso dizer mais 
nada...
A partir desta realidade, é preciso 

que os militantes realmente socialistas repudiem a política do PSOL, que 
tem nas eleições apenas seu momento mais visível. Foras das eleições, a 
dobradinha burguesa com os partidos e famílias que inclusive deram 
sustentação à ditadura são habituais. Na recentemente instalada CPI do 
Cachoeira, DEM e PSDB fizeram parte do “esforço” e cessão de vagas 
que eram destes partidos na comissão para o PSOL. Aliás, para o mesmo 
Randolfe Rodrigues, que agora poderá brilhar como “inimigo dos 
esquemas de corrupção” na CPI, sendo que estará lá bancado por seus 
padrinhos do PSDB. 

O Movimento Revolucionário defende candidaturas classistas, 
socialistas e construídas pela base nestas eleições municipais, sem a 
banda podre do PSOL e em oposição à política deste novo PT. As eleições 
não mudam nada e são o terreno da burguesia. É nas ruas que o povo 
trabalhador pode e deve mudar o Brasil e cada uma de suas cidades.

Mas, diante de que haverá eleições municipais em outubro, é 
preciso utilizar este espaço para denunciar em primeiro lugar o próprio 
processo eleitoral e a democracia burguesa, como jogos de cartas 
marcadas; e, em segundo lugar, combater os representantes do governo 
Dilma e da oposição de direita, impulsionando as lutas e a ação direta 
pelas necessidades da amioria da população. O PSOL deixa claro que 
não é aliado em absolutamente nada disso. Na verdade, está na outra 
trincheira!
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O governo Dilma tem sido o pivô dos mais duros ataques à 
classe trabalhadora dos últimos tempos. Estamos assistindo a 
vendas de importantes empresas estatais e do patrimônio dos 
trabalhadores. O PT que antes rejeitava cada uma dessas iniciativas, 
no discurso, agora são aqueles que mais praticam a vendam e os 
ataques aos trabalhadores. 

Além disso, Dilma, de forma preventiva, vem cortando o 
orçamento como maneira de previnir os efeitos da crise economica no 
Brasil, retirando do orçamento, verbas que iriam ser investidas em 
educação, saúde, segurança, infraestrutura etc, para garantir o 
superávit primário, ou seja, para o pagamento de dívidas com bancos 
e especuladores. Somente de cortes no ano de 2011 foram, 50 
bilhões de reias e em 2012 o montante somou 55 bilhões de reais. 

As recentes medidas economicas aplicadas pelo governo 
Dilma, para estimular a indústria brasileira e derrubar as taxas de juro 
são demonstrações de que o governo se encontra cada vez mais 
encurralado diante da crise econômica mundial, e que serguirá 
favorecendo os grandes empresários. 

Uma das medidas adotadas foi a desoneração da folha de 
pagamento onde anteriormente a patronal contribuia com 20% para o 
INSS e agora paragarão somente uma taxa de 1% sobre o lucro 
líquido da empresa. O pacote de estímulos, somam 60 bilhões de 
reais em renúncias de impostos e valores injetados nesse setor 
ecônomico. 

Essa medida que Dilma acaba de assumir e aplaudida por 
CUT, Força Sindical, CTB, CGTB, etc, demonstram a forma que Dilma 
irá encarar a crise que cada vez mais abate a economia brasileira: 
atacando os trabalhadores. A desoneração da folha de pagamento 
será responsável por um rombo no caixa do INSS extimado em  7,2 
bilhões de reais ao ano, contribuindo para o aumento do deficit 
nominal, que somente em 2011, foi cerca de 39 bilhões de reais. Ou 
seja, o governo Dilma fará uma nova reforma da previdência, 
aumentando a idade mínima para aposentadoria, à exemplo do que 
ocorre nos países da Europa.

Esse é só um dos exemplos de tantos outros onde o governo 
Dilma demonstra que a crise está no Brasil e as medidas de 

austeridade estão batendo às portas dos trabalhadores. 
A CSP-Conlutas em seu 1º Congresso terá essa importante 

tarefa: de organizar e praparar os trabalhadores para esses duros 
ataques. Onde Dilma usará todos os recursos a seu dispor para 
aplicar os projetos da burguesia, o que inclui utilizar as centrais 
aliadas do governo e da burguesia. 

As centrais traidoras acabam de fazer uma campanha em todo 
o páis com o título de Grito de Alerta contra a desindustrialização, 
onde exigiam a redução da taxa de juros, o incentivo à indústria 
nacional, a sobretaxa às importações, etc; para garantir a 
continuidade do emprego dos trabalhadores brasileiros. Porém essas 
centrais apresentam o mais claro programa do empresariado, não 
coincidente são as necessidades levantantas pelo FIEMG, FIERGS, 
FIESP, e todas outras federações e sindicatos patronais que são as 
mesmas levantadas pelas centrais governistas. 

Dessa maneira torna-se cada vez mais insustentável unidades 
com as centrais traidoras que a CSP-Conlutas e sua direção 
majoritária (PSTU) reivindicam  em lutas nacionais, que discutam um 
plano de luta consequente, que busque saídas para a classe 
trabalhadora. 

Assim como as iniciativas de unidades com esses setores em 
categorias que vem sendo atacadas. Isso somente favorece a 
patronal e o governo, não preparando os trabalhadores para os duros 
embates que estão por vir, já que essa unidades só podem se 
conretizar mediante acordos entre os governistas e os militantes da 
CSP-Conlutas, em que parte do progama de luta contra o governo é 
abandonado. 

Assim as iniciativas da CSP-Conlutas participar de fóruns com 
essas centrais está cada vez mais impossíbilitadas de ocorrer. Por 
isso devemos primar pelas iniciativas próprias da CSP-Conlutas, 
unificando com setores combativos e antigovernistas que estão 
presentes nos movimentos sociais brasilieiros.  

Diante dos ataques de Dilma: ousadia e luta. 
A CSP-Conlutas em uma nova direção!

Pelo fim do imposto sindical a valer. 
Abaixo a farsa da CUT. A Conlutas precisa dar o exemplo.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2011 o 
recolhimento da contribuição sindical obrigatória somou quase R$ 2,5 
bilhões. É uma fábula de dinheiro, confiscada dos trabalhadores pelo 
governo e distribuída entre os pelegos do país inteiro.

A CUT, que há 30 anos ganha fortunas com este imposto, 
nunca devolveu nada e esteve à sombra do Estado burguês este 
tempo todo. No entanto, numa aparente mudança de postura, a 
central mais governista e pelega do Brasil iniciou um plebiscito 
nacional sobre o imposto sindical, com o propósito de cobrar sua 
extinção. Anunciando que urnas serão espalhadas em todo o país, 
em locais de grande concentração, a CUT esbraveja contra a 
cobrança do imposto, que corresponde a um dia de trabalho e é 
cobrado anualmente em março.

O presidente governista da CUT ainda reforça: "É uma 
surpresa desagradável uma vez por ano", diz Artur Henrique. "Os 
trabalhadores têm o direito de decidir quanto querem pagar para 
financiar a sua entidade", acrescenta. Mas, no fundo, o que está por 
trás deste movimento da CUT?

A ex-central dos trabalhadores só passou a defender com mais 
força o fim do imposto sindical porque ele virou café pequeno. Hoje, a 
grande maioria do que os sindicatos arrecadam já provém de verbas 
do FAT e outras contribuições indiretas que o governo dá para eles. O 
imposto sindical é apenas mais um pouco desta imensa cooptação 
estatal e patronal em relação aos organismos que deveriam ser 
classistas. É esta nova realidade que permite que a CUT possa 
dispensar futuramente o imposto.

Mas é ainda pior: a CUT simula independência e diz querer 
acabar com este imposto para incorporar na lei uma “taxa negocial”, 

que ela e os sindicatos receberiam sempre que negociassem um 
acordo coletivo. É uma vergonha! A conta seguiria sendo paga pelo 
trabalhador, que “deveria” ao sindicato por este ter lhe representado 
numa greve. 

Na verdade, a CUT é tão corrupta e governista que não pode 
ficar sem o imposto sindical, a não ser que o substitua por outra 
“casquinha”. O imposto sindical precisa acabar! Mas acabar para 
valer. Defender seu fim, mas utilizar seus recursos, é uma hipocrisia 
enorme. Por que aqueles que hoje falam contra ele não o devolvem? 
Esta é uma contradição que existe até mesmo dentro de sindicatos 
que deveriam dar o exemplo, como muitos dos que compõem a 
Conlutas, e que sobrevivem deste confisco dos trabalhadores, 
amparados por um silêncio cúmplice desta central.
Nossos sindicatos e entidades devolvem cada centavo na conta do 
trabalhador, ou lutam em todas as instâncias para impedir este roubo. 
Defendemos que a CUT devolva toda verba estatal que comprou sua 
submissão nestes últimos anos e não receba mais o imposto a partir 
de agora. Mas sabemos que isto é impossível. E esta é mais uma 
razão para romper com a CUT e combater esta central a serviço dos 
patrões e inimiga dos trabalhadores.

Seu plebiscito laranja não é nem legítimo, nem representa a 
necessidade dos trabalhadores, que é a de construir uma nova 
direção sindical, independente política e financeiramente. Esta é a 
obrigação da Conlutas e é essa a exigência que fazemos também a 
esta central: impedir que suas entidades sobrevivam desta extorsão e 
que se rompa de vez com este dinheiro fácil e que tanto impele as 
entidades ao comodismo da conciliação de classes e dependência do 
governo. É hora de se fazer o que se prega e romper com o imposto 
sindical, a valer!
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O mundo assiste a um 
dos  p rocessos  em que ,  
simultaneamente, mas países 
veem seus governos caírem, 
seus partidos tradicionais serem 
rechaçados e regimes políticos 
in te i ros v i rarem alvo de 
protestos, lutas, greves gerais e 
ações de massa, inclusive 
armadas, por sua destruição e 
pela construção de outro tipo de 
poder.

Organismos populares e 
o p e r á r i o s  f u n c i o n a n d o  
paralelamente às instituições do 
Estado burguês, o que se chama 
de “duplo poder”, viraram 
realidade no Egito, Líbia e Síria, 
pelo menos. Os trabalhadores 
fizeram o que muita gente na 
esquerda já havia desacreditado 
ser possível: enfrentaram 
d i t a d u r a s  g e n o c i d a s ,  
questionaram o capitalismo 
através de todas suas instâncias 
e chegaram a constituir milícias 

armadas e organismos “a la 
soviets” para lutar por uma 
sociedade sem exploração e 
opressão.

O mais chocante neste 
processo todo, contudo, é o 
completo desdém e abandono 
da parte da esquerda a estes 
processos, mesmo da esquerda 
que se proclama revolucionária. 
A Tunísia e o Egito tiveram seus 
processos revolucionários sem 
que a esquerda sequer os 
compreendesse e muito menos 
apoiasse. No Egito, centenas de 
vidas foram tiradas pela ditadura 
de Mubarak e pela junta militar 
que agora governa o país, sem 
q u e  a  e s q u e r d a  t e n h a  
organizado, por parte de 
nenhuma grande organização, 
qualquer gesto efetivo, nem de 
envio de dinheiro, nem de 
militantes nem de nada! 

Na Líbia, esta omissão 
criminosa foi ainda além. 

Setores ligados ao chavismo e 
ao castrismo, com o apoio da 
ultraesquerda pró-stalinista, 
c h e g a r a m  a  a p o i a r  o  
semifascista Kaddafi, aliado do 
imperialismo até a explosão da 
revolução, e chefe de uma 
gangue estatal que cometeu 
estupros em massa, torturas e 
“desapareceu” com dezenas de 
milhares de pessoas. A aliança 
de PCdoB, LBI e setores ligados 
a PCB e PSOL foi cúmplice 
desta matança.

Os demais setores, que, 
de uma maneira mais ou menos 
coerente, pelo menos se 
posicionaram ao lado das 
massas em luta, porém, também 
deixaram muito a desejar. 
Enquanto líbios morriam em 
Benghazi, Sirte, Misrata e 
T r í p o l i ,  e  a t i v i s t a s  
internacionalistas se convertiam 
em milicianos revolucionários de 
forma espontânea e individual, 
as organizações que têm 
estrutura para intervir pelo 
sucesso da revolução assistiram 
a tudo de camarote. LIT, UIT, The 
Militant e todas as internacionais 
com seções europeias próximas 
do conflito e com recursos para 
isso se mantiveram como 
comentaristas das revoluções 
alheias. 

O reflexo lamentável 
disso foi a postergação ainda 
maior da derrubada de Kaddafi, 
com mais milhares de mortos 
nesta conta, mas ainda duas 
outras consequências mais 
nocivas.

U m a  d e l a s  f o i  o  
isolamento da revolução, que 
motivou a entrada oportunista 
do imperialismo em cena. EUA e 
F r a n ç a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  
trataram de tentar ocupar o 
espaço da direção de uma 
revolução claramente anti-
imperialista, na ausência de 
o rgan i zações  da  c l asse  
trabalhadora que o tentassem. 
O conteúdo operário e popular 
da revolução não se alterou por 
c o n t a  d a  t e n t a t i v a  d e  
in te rvenção imper ia l i s ta ,  
rechaçada pelos setores 
combativos das milícias, mas a 
confusão política aumentou e 
não se construiu uma direção 
revolucionária unificada e capaz 
de dirigir o país. 

A outra consequência 
nefasta do abandono da 
esquerda à revolução foi a perda 
histórica de uma oportunidade 
colossal de construir uma 
ar t i cu lação  in te rnac iona l  
revolucionária a partir de onde 
hoje ocorrem as revoluções. A 
Líbia poderia, e ainda pode, 
apesar de o tempo estar sendo 
usado pra  reconst ru i r  a  
burguesia e o Estado capitalista 
no país, ser o impulso à 
reconstrução e fortalecimento 
de uma poderosa internacional 
revolucionária no mundo de 
hoje. Mas nada disso foi feito e a 
direção deste processo deve 
ficar com setores burgueses 
nac i ona i s  ou  m i l i c i anos  
oportunistas.  

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

O  M o v i m e n t o  
Revolucionário, como uma 
organização jovem e ainda 
pequena, fez de tudo para tentar 
romper  es ta  cap i tu lação 
histórica da chamada esquerda. 
Além de expressar estes 
acontecimentos como destaque 
em toda nossa imprensa, 
materiais políticos e agitação 
sobre setores em que atuamos, 
organizamos uma delegação 

que se fez presente nas 
revoluções árabes, como forma 
de  es tabe lecer  con ta tos  
políticos e permitir uma nova 
incursão ainda mais ampla.

O s  d i r i g e n t e s  d o  
Movimento Revolucionário 
estiveram presentes na Praça 
Tahir nas jornadas de luta 
durante o aniversário de 1 ano 

da derrubada de Mubarak, e nas 
ruas do Cairo durante o novo 
levante popular produzido após 
o massacre de Port Said contra 
os “ultras” – setor da torcida do 
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É preciso uma ação firme em defesa das revoluções e por uma direção revolucionária.

REVOLUÇÕES POR TODO O MUNDO: 
o heroísmo das massas e o abandono da esquerda.

Movimento Revolucionário e Corrente Revolucionária Internacional 
presentes nas revoluções!

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

Al Ahli, sempre presentes na 
revolução. Na Argent ina, 
fizemos parte do lançamento do 
Comi tê  In te rnac iona l  de  
Solidariedade e Apoio às 
Revoluções do Egito, Líbia e 
demais países árabes, que 
contou com a presença do 
camarada Yussef, miliciano 
argentino que combateu na 
Líbia. Estas e outras ações que 
fizemos são parte das iniciativas 
da Corrente Revolucionária 
In ternac iona l  (CRI) ,  que 
impulsionamos juntos com a 
Convergencia Socialista da 
Argentina. 

Mas nenhuma de nossas 
iniciativas é suficiente para 
mudar a correlação de forças 
nestes países. Por isso, é 
preciso que as organizações 

que escrevem a favor destas 
revoluções em seus jornais se 
unifiquem em torno de um 
grande esforço para militar de 
verdade pela 
v i t ó r i a  
revolucionária 
nestes países. 

A junta 
militar de um 
l a d o  e  a  
I r m a n d a d e  
Muçulmana de 
outro fazem 
parte de uma 
p o l í t i c a  d e  
f r e a r  o s  
o r g a n i s m o s  
populares e 
operários no 
E g i t o  e  
canalizar tudo 

para dentro do sistema burguês 
reformado que negociam. Na 
Líbia, o CNT tenta desarmar as 
milícias em uníssono com as 

v o z e s  d a  O TA N  e  d o  
imperialismo, como forma de 
evitar que a revolução avance. 

Diante desse cenário, em 
que todas as frações burguesas 
l u t a m  e  d i s p u t a m ,  o s  
revolucionários não fazem nada! 
Nós chamamos a mudar esta 
situação e a que se construa um 
comitê internacionalista de 
apoio ativo a estas revoluções, 
f o r m a d o  p e l o s  p a r t i d o s  
operários brasileiros, pelas 
organizações de esquerda sem 
legenda  e le i t o ra l ,  pe los  
independentes classistas e 
pelas organizações sindicais, 
populares e estudantis que 
tenham compromisso com os 
povos explorados, em especial a 
CSP-Conlutas, que pode ter um 
papel importante se se jogar 
para isso.

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 
O comitê que propomos deve ser  const i tu ído 

independentemente de que resoluções ele adotar. Estamos 
dispostos a construi-lo com o máximo de flexibilidade, desde que se 
mantenha nos marcos da classe trabalhadora combativa e de forma 
independente, priorizando a ação direta e prática. As iniciativas que 
vierem a ser adotadas são fundamentais, seja qual for sua 
abrangência.

Contu
d o ,  a  
n o s s a  
p o s i ç ã o  
enquanto 
organizaç
ão, e que 
queremos 
de fender  
no interior 
d e s t e  
comitê a 
s e r  
formado, é 
a de que 
imediatam
e n t e  s e  
o rgan i ze  
u m a  
b r i g a d a  
internacio
nal  para 
l u t a r  e  
financiar a 
revolução 
s í r i a .  
Longe do 
folclore de 

ações  vanguard i s tas  ou  
aventureiras, o que está 
acontecendo hoje na Síria é um 
b a n h o  d e  s a n g u e ,  u m a  
carnificina. E nós não podemos 
assistir calados.

Os trabalhadores estão 
morrendo às centenas todas as 
semanas e já passam de 10 mil 
os assassinados pelo governo 
Assad. A revolução, que muitos 
juram defender, alguns há 20, 30 
ou 40 anos está ocorrendo 
diante de nossos olhos no norte 
da África e no Oriente Médio. 
Pode não ser como muitos 
sonharam, mas esta é a luta de 
classes real, e a classe 
trabalhadora está fazendo tudo 
e mais um pouco que ela pode. 
S e  o s  r e v o l u c i o n á r i o s  
internacionalistas não atuarem 
neste processo vão atuar em 
que situação?

Neste exato momento, 
m i l i c i a n o s  t r a s p õ e m  a s  
f r o n t e i r a s  d a  J o r d â n i a ,  
principalmente, para lutar com 
os trabalhadores sírios. Outros 
tantos, impedidos de lutar 
diretamente, enviam recursos, 
remédios e armas para a luta. 
Da Líbia, revolucionários e 
carregamentos de armas fora 
enviados à Síria, alguns deles 

entrando no país e outros sendo 
r e t i d o s .  M a s  s ã o  a s  
organizações islâmicas e 
militantes individuais que estão 
se mobilizando para isso. É a 
hora dos trotskistas e demais 
s e t o r e s  d e f e n s o r e s  d a  
revolução ocuparem seus 
postos: junto na revolução! 

R e p e t i m o s  q u e ,  
independentemente desta ou de 
qualquer outra discussão sobre 
quais medidas tomar em apoio 
às revoluções, é de vida ou 
morte que se conformem 
comitês de apoio ativo à Síria e 
d e m a i s  r e v o l u ç õ e s .  A  
constituição em si destes 
comitês tem um papel decisivo 
de pressão política, devendo ser 
acompanhada de atos em frente 
às embaixadas da Sír ia, 
exigência de ruptura das 
re lações  d ip lomát i cas  e  
comerciais com o governo 
A s s a d  e  m o b i l i z a ç ã o  e  
c o n s c i e n t i z a ç ã o  d o s  
trabalhadores em defesa da 
solidariedade de classes com 
nossos camaradas egípcios, 
líbios e sírios, em especial. Com 
a palavra, as organizações que 
tem esta obrigação!

A hora da Síria


