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Curdos derrotam
Estado Islâmico e
abre-se o caminho
para um governo
revolucionário dos
trabalhadores no
norte da Síria.
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Congresos da CSP-Conlutas
mostra uma entidade
em crise. É preciso
mudar seus rumos e
sua direção e colocar
a central na luta!
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Foi o caso, por exemplo, da proposta de se estabelecer que as
entidades tenham que devolver o Imposto Sindical, garantindo um prazo de 2
anos para viabilizar o processo. A direção da central foi contra, agarrada a
estas verbas que pagam as contas de seus sindicatos. Da mesma forma, o
PSTU derrotou a proposta de que se passasse a construir de verdade a Greve
Geral, aprovando uma “versão” de greve geral que precisa ser chamada pela
CUT e demais governistas. Uma piada de mau gosto.
Também fomos derrotados em plenário quanto à luta pelo Fora Dilma e
Fora Todos, propondo um plano concreto de lutas para derrubar o pior governo
dos últimos tempos pela ação direta das massas. A direção da CSP-Conlutas
preferiu votar uma campanha de “Chega de Dilma”, que não diz nem propõe
coisa nenhuma, e com toda a cara de viés eleitoral, esperando capitalizar em
votos o desgaste do governo, só daqui a mais 3 anos.
Entre batalhas vencidas e perdidas, saímos com o orgulho de ter
denunciado os equívocos da CSP-Conlutas e de ter apresentado um outro
caminho. O bloco composto pelo MRS foi o que mais cresceu de um
congresso para outro, e claramente polarizou os grupos de discussão e o
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plenário. Nossas bancada expressiva, nossas bandeiras tremulando,
nossas palavras-de-ordem e as constantes contraposições políticas de
metodológicas durante os 4 dias do congresso, feitas por inúmeros
militantes – mais antigos e mais novos – mostraram a todos que há uma
oposição de esquerda dentro da entidade e que outra política, de volta aos
princípios originais e coerente com a luta de classes atual, é possível e
necessária.
A classe trabalhadora, lamentavelmente, perdeu uma excelente
oportunidade de sair com um plano de ação e uma política firmes contra os
ataques brutais promovidos pelo governo Dilma e contra a estrutura geral do
capitalismo, de opressão e exploração. Ao menos, diante de um congresso
muito fraco, surgiu com ainda mais força uma opção de luta, formada por
militantes que dedicam seu tempo, seus recursos e sua vida à luta pelo
socialismo e contra o capitalismo, entre outras medidas lutando por uma
nova CSP-Conlutas, com uma nova direção. A esquerda cresce! E a base se
radicaliza. Estes são os elementos que, somados, podem recuperar e fazer
avançar a central que todos construímos e na qual vimos militando.

Multinacional demite presidente de sindicato de metalúrgicos em Minas!
A multinacional francesa de metalurgia Saint Gobain acaba de
promover uma demissão em massa dos seus operários da unidade de
Itaúna. Foram inúmeros demitidos, atingindo cerca de 10% de toda a
força de trabalho. Entre os que foram mandados embora, numa clara
demonstração de ilegalidade e ataque à livre organização sindical, está
o vice-presidente do sindicato, Marcelo Noel de Almeida, há quase um
ano no exercício da presidência da
entidade.
Não é de hoje que a patronal vem
jogando a conta da crise econômica
capitalista, agravada no Brasil pela
condução desastrosa dos governos do PT,
nas costas dos trabalhadores. O número
de desempregados praticamente dobrou
nos últimos meses, e, na indústria, são
mais de 200 mil desempregados no último
ano.
Esta situação desastrosa é
responsabilidade direta do governo
Marcelo Noel de Alemeida,
Dilma, que vendeu patrimônio público,
presidente em exercício do
cortou verbas do orçamento e governou
Sindicato de Metalúrgicos
apenas para os mais ricos, como os
de Itaúna e região, demitido
empresários das multinacionais da
pela patronal da multinacional metalurgia. São estas empresas, como
a GM, a FIAT, a Mercedez, a Gerdau, a
Saint Gobain.
Vale e a Saint Gobain, que agora estão
demitindo em massa.
Lucraram o que puderam explorando a mão de obra, sem que
Dilma sequer cogitasse ampliar direitos ou melhorar a renda dos
operários. A jornada de trabalho não foi reduzida, não se estabeleceu

um piso nacional à categoria e até o salário mínimo foi corroído, com a
inflação chegando às alturas e reajustes indecentes na conta de luz,
água e transporte. E é neste momento, em que a vida já está pior, com
as contas sufocando a maioria das famílias, que os empresários
demitem em massa – com o silêncio do governo Dilma, de quem
receberam subsídios todos os últimos anos.
Pois estas demissões não podem ser aceitas! Se a Saint
Gobain e demais grandes empresas dizem que não podem mais
manter seus empregados, que sejam estatizadas, sem indenização!
Não se pode permitir que nenhum trabalhador fique desamparado
num momento em que a recolocação é uma missão quase impossível,
já que todos estão demitindo.
Queremos estabilidade geral no emprego e nenhuma
demissão ficará impune! Para defender o emprego, é preciso defender
a expropriação de quem demitir!

Assembleia promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Itaúna e região.

Ataque à liberdade sindical e criminalização das lutas!
Igualmente grave, é o ataque à entidade dos trabalhadores.
Demitir o presidente em exercício do sindicato é uma provocação. E um
acinte. Demitir um diretor sindical, eleito pela base de operários e com
estabilidade garantida pelo mandato sindical, é a prova que a Saint
Gobain não respeita ninguém nem coisa alguma, nem sequer as leis.
Os diretores desta multinacional agem como os antigos senhores de
escravos, imaginando que podem fazer o que querem e que são donos
dos trabalhadores.
A Saint Gobain, como qualquer outra empresa, não seria nada
sem os seus trabalhadores, que são os que geram a riqueza do patrão,
extraída dos operários via exploração direta. Mas não basta explorar e
tirar o sangue dos operários, muitos dos quais se afastam do trabalho
de tanto serem massacrados nas linhas de produção.
As multinacionais ainda querem desmoralizar os que resistem e

lutam, caso de Marcelo, operário que sempre esteve na linha de frente
das greves e mobilizações na Saint Gobain e nas demais empresas de
Itaúna e do país todo, ajudando nas lutas e na organização de
metalúrgicos e demais trabalhadores em MG, SP, RS e tantos outros
locais.
Atacar Marcelo, militante do Movimento Revolucionário
Socialista e dirigente operário exemplar, é atacar cada operário que se
levanta para lutar. É atacar o sindicato de metalúrgicos de Itaúna e
região. É atacar o direito de greve, de livre organização e de
sindicalização. Eles não conseguirão!
Nós já estamos reagindo e a luta vai crescer muito mais! Pela
imediata readmissão de todos os demitidos! Repúdio completo à
demissão do presidente em exercício do sindicato! Pela expropriação
sem indenização e sob controle dos trabalhadores da Saint Gobain!
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O protagonismo das mulheres nas lutas
As mulheres tem protagonizado muitas das lutas ao redor do mundo
sendo o destaque desse processo as mulheres curdas que lutam ombro a
ombro, em pé de igualdade, com os homens, conquistando seu espaço na
luta pela construção de uma nova sociedade em uma das regiões onde o
fundamentalismo é preponderante.
O processo de luta do povo curdo avança ainda mais com a vitória
nas batalhas que colocaram a cidade de Tal Abyad, na fronteira com a
Turquia, derrotando o Estado Islâmico, sob controle curdo.
Porém a luta das mulheres curdas possuem diferentes dinâmicas
conforme o país em que estejam inseridas, já que dividem-se em,
principalmente, 4 países – Síria, Turquia, Iraque e Irã – cada qual com
governos e regimes diversos.
Para avançar com a luta das mulheres curdas em todos os países o
MRS soma-se à uma ampla campanha de solidariedade baseada em dois
eixos: a libertação imediata de Zeinep Celaliyan, e o fim da pena de morte no
Irã Zeinep é um jovem curda que luta pelos direitos do povo curdo e das
mulheres e por isso foi incriminada à pena de morte pelo regime dos
aiatolás. Na prisão está submetida à tortura e humilhações chegando ao
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ponto de ficar com sequelas físicas irreparáveis.
Para denunciar esses acontecimentos e ampliar o debate acerca da
realidade a que muitas lutadoras e lutadores estão submetidos no país,
nossa organização estará organizando conjuntamente com entidades da
classe trabalhadora e movimentos um abaixo assinado que será
encaminhado à embaixada iraniana de Brasília para demonstrar nosso
repúdio a essa situação e exercer pressão política em apoio as lutadoras
curdas e a Revolução de Rojava.
A luta de Zeinep é a luta de nossa classe e das mulheres que lutam
por uma vida melhor e pela construção de uma nova sociedade socialista.
Conjuntamente a essa campanha, iniciamos uma campanha para
denunciar o machismo institucional promovido pelo governo Dilma que
submete a maioria da população brasileira, composta por mulheres, que
acaba submetendo-as à violência, subemprego, desemprego,
assassinatos, etc.
Dilma é machista apesar de ser mulher já que governa para a
burguesia. Ela é inimiga das mulheres trabalhadoras, assim como do
conjunto da classe e não tempos nada a defender em seu governo. Fora
Dilma! Fora Todos! Que as trabalhadoras e trabalhadores governem!

!

www.mrsocialista.org
Entre em contato pelos telefones:
Porto Alegre-RS: (51) 82566835
Rio de Janeiro - RJ: (21) 97664-4932
São Paulo - SP: (11) 97034-3095
Itaúna - MG: (37) 9162-0032
Brasília - DF : (61) 8152-7618
Natal - RN: (84) 9965-8949

São Paulo
Belém - PA: (91) 8146-7994
Pará (Interior): (91) 8088-6424
Santarém - PA: (93) 8405-0002
São Domingos do Capim - PA:
(91) 98868-1047
Macapá - AP: (96) 8104-0922

Av. Nove de Julho, 337, sala 905.
Metrô Anhangabaú

Endereço para contato:

Pará
Sede Belém - Conjunto Gleba, 3, quadra 3, nº184, altos.
Bairro Marambaia.

Rio Grande do Sul

Sede Porto Alegre - Rua General Vitorino, 250, ap. 36.
Bairro Centro

Rio Grande do Norte

Email: mrevolucionariosocialista@gmail.com

Sede Natal - Av. Rio Branco, n°829, Ed. Padre Cícero, sala 108
Bairro Centro
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Dilma não representa as trabalhadoras Brasileiras!
Em 2015 o governo do PT deixou nítido que esta ao lado dos ricos e
poderosos. O PT e seus aliados no congresso nacional aplicaram os mais duros
ataques contra as trabalhadora e trabalhadores. Dilma, seguindo os projetos da
burguesia machista, racista, homofóbica, fundamentalista, nomeou para seus
ministérios, o que há de mais retrógrado entre os políticos preparando em conjunto
sua lista de maldades. Katia Abreu (PMDB – TO), por exemplo, uma entre as 4
mulheres nomeadas para algum dos 39 ministérios do governo Dilma, representa
os interesses dos latifundiários que seguem utilizando trabalho escravo em suas
plantações sem que o governo tome qualquer medida. Dilma prioriza o pagamento
do juros da dívida pública, somando 66,3 bilhões de reais. Enquanto o governo
destina esse valor para banqueiros e a burguesia.
O governo tenta justificar o fato de entregar nossas riquezas aos grandes
empresários. Fazendo campanhas ilusórias, das bolsas de auxílio. Porém o valor é
irrisório pois toda a verba destina ao Ministério do Desenvolvimento Social, do qual

As mulheres e a realidade no trabalho
Neste ano a burguesia e seus aliados aplicaram um duro ataque aos
direitos das trabalhadoras e trabalhadores, o PL4330, projeto de lei que pretende
ampliar a terceirização a todos os setores das empresas, antes somente as
atividades meio (limpeza, manutenção, etc), com o novo projeto, a terceirização é
ampliada para as atividades fins (aqueles em que a empresa tem como finalidade
como, por exemplo, uma montadora de veículos, sua linha de montagem),
representando rebaixamento de salários, alta rotatividade no emprego, péssimas
condições de trabalho, etc. típicas do emprego terceirizado. Porém essa realidade
já é vivenciada por uma boa parcela de nossa classe.
As mulheres enfrentam dificuldades em frequentar escolas e aprimorar sua
formação por inexistir direitos básicos que deveriam ser garantidos pelo Estado
como educação para seus filhos. As mulheres, por consequência, acabam
concorrendo a vagas de trabalho com piores qualificações, acabam encontrando a
única possibilidade de emprego nas empresas terceirizadas ou ainda na
informalidade onde são a maioria. Assim segundo o IBGE em pesquisa “Estatística
de Genero” indica que as mulheres recebem somente 70%, dos rendimentos dos
homens, mesmo tendo mais tempo de estudo.
Somente 39,8% das mulheres possem carteira assinada, enquanto entre
os homens esse índice atinge 46,5%. Por isso a precarização e a terceirização tem
cor e tem gênero! É negra, negro e é feminino!
A realidade econômica de nosso
país acaba desempregando as mulheres. Segundo pesquisa divulgada pelo Dieese
(A INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE - Março de 2015), entre os anos 2013 e
2014, os dados demonstram que as mulheres são excluídas do mercado de
trabalho. Enquanto os homens considerados em idade ativa atingem o índice de
65,2% em 2013, caindo para 63,3%; as mulheres são somente 48,9% da população
em idade ativa em 2013 para os 46,7% em 2014. As mulheres são a maioria entre as
desempregadas como demonstra o índice da mesma pesquisa, que indica que
51,1% das desempregadas são mulheres.
Neste ano a MP 665, agora convertida na lei 13.134/15, atinge
principalmente as mulheres submetidas à piores condições de trabalho, e mais

o Bolsa Família está vinculado, recebeu somente 27,1 bilhões para 2015. O
pagamento dos juros dessa divida, representa bilhões que poderiam ser investidos
em políticas públicas, que deveriam beneficiar a maioria da população. Sendo que a
maioria são as mulheres, grande maioria da classe trabalhadora do país.
Há um aumento considerável nas últimas décadas do número de famílias
chefiadas exclusivamente por mulheres, em 2000, as mulheres comandavam
24,9% dos 44,8 milhões de domicílios particulares. Em 2010, essa proporção
cresceu para 38,7% dos 57,3 milhões de domicílios. Hoje, 87,4% das famílias
brasileiras, tem as mulheres, como principais mantenedoras, de acordo com o
IBGE. Isto coloca a mulher como base da sociedade. Estes e muitos outros
aspectos colocam a mulher como as mais atingidas por falta de políticas públicas,
lançando milhares de mulheres de nosso país em uma vida sem perspectivas,
perpetuando suas vidas em uma inércia social, assim como de seus filhos. Os
ataques que o governo Dilma atingem os setores mais carentes de políticas, as
mulheres estão na mira.

altos índices de desemprego. A MP de Dilma, que dificulta o acesso ao seguro
desemprego obriga as trabalhadoras e trabalhadores que tenham recebido no
mínimo salário por 12 meses, nos últimos 18 meses anteriores à demissão, sendo
que para obter 4 parcelas do seguro terá que comprovar contribuição previdenciária
por no mínimo 12 meses, nos últimos 36 meses. Anteriormente bastava que a
pessoa tivesse contribuído com o INSS por 6 meses que passava a ter direito ao
benefício.
Outro ataque que afeta majoritariamente às mulheres são as alterações de
pensão por morte. Se é verdade que a maior parte dos trabalhadores homens
possuem carteira assinada, por consequência, são aqueles que contribuem com a
previdência, logo suas companheiras que podem gozar do direito ao benefício de
pensão por morte caso seu esposo falecesse. Porém Dilma, na lógica de arrochar
para pagar banqueiros, alterou as regras estipulando que somente cônjuges acima
de 44 anos de idade tem direito à pensão vitalícia. Para o cônjuge com menos de 21
anos, a pensão será paga por três anos; na faixa de 21 a 26 anos, por seis anos;
entre 27 e 29, por dez anos; entre 30 e 40 anos, por 15 anos; na idade de 41 a 43, por
20 anos. Dilma alterou as regras aos benefícios conquistados com muita luta pela
classe trabalhadora em um período em que a economia está em recessão e que o
desemprego está crescendo, tudo na lógica de fazer com que o preço da crise seja
pago pela nossa classe, e essa conta pesa ainda mais para as mulheres.
O corte de verbas públicas que Dilma aplicou no dia 22/05, o maior corte de
verbas públicas da história de nosso país, os 69,9 bilhões de reais, sendo que 9,42
bilhões de reais cortados da educação, o terceiro ministério mais atingido pela
tesoura de Dilma, acabam aprofundando ainda mais uma lógica enraizada em
nossa realidade, a obrigação de cuidar do lar, advindo da lógica machista e
patriarcal imposta para o gênero feminino desde menina, para preparar para seu
destino pré-concebido pela cultura ainda persistente em nosso país. Por isso o
acesso a educação de qualidade da educação infantil, ao ensino superior, a
necessidade de existir creches públicas de qualidade nos três turnos para que as
mulheres possam trabalhar e estudar são tão necessárias como forma de
emancipação feminina.

A face mais perversa do machismo - a violência contra as mulheres.
Demonstramos que o machismo institucional se aplica pelo Estado de
diversas maneiras, porém não há forma mais perversa do que omissão quanto a
questão da violência contra a mulher e o feminicídio praticado indiscriminadamente
em nosso país. Essa violência está em todos os âmbitos de nosso sociedade sendo
que não há lugar seguro para as mulheres. Em locais públicos sofrem assédio,
abusos e agressões; em suas residências, local em que deveriam estar seguras, é
onde ocorrem grande parte das agressões, 48% das mulheres agredidas declaram
que a violência aconteceu em sua própria residência (PNAD/IBGE 2009). 3 em
cada 5 mulheres jovens declaram que já sofreram agressões em seus
relacionamento (Data Popular nov/2014), ficando claro que seus companheiros são
os principais agressores.
Devido a uma cultura machista, reforçada pela mídia que mercantiliza as
mulheres e algumas religiões que colocam a independência das mulheres como
uma ameaça, naturalizam a submissão das mulheres aos homens, chegando ao

ponto dos em que 56% dos homens admitem que já cometeram alguma dessas
formas de agressão: xingou, empurrou, agrediu com palavras, deu tapa, deu soco,
impediu de sair de casa, obrigou a fazer sexo (Data Popular nov/2014).
Estima-se que 5 mil mulheres são assassinadas ao ano no Brasil, que
ocupa o 7º lugar no ranking internacional de 84 países sobre esse tipo de crime.
Mesmo que o Feminicídio tenha se tornado crime hediondo desde 4 de março de
2015 junto à Lei Maria da Penha, o que observa-se é um aumento gradual do
assassinato motivado pelo gênero. O crescimento é vertiginoso entre 1980 e 2010,
espaço de tempo em que se avançou em debates em sobre a igualdade de gênero,
a violência à mulher aumentou 230%! O número de mortes nesse período passou
de 1.353 para 4.465. Somente em 2011 mais de 4,5 mil mulheres foram
assassinadas no país. A ameaça a essa extrema violência é ainda maior quando
trata-se de mulheres jovens, o índice de assassinatos envolvendo jovens de 5 e 24
anos foi de 7,1 mortes para cada 100 mil, enquanto a média para as não jovens foi
de 4,1.

Anticoncepcionais gratuitos para não abortar! Aborto legal para não morrer!
Dilma e seu governo conservador construiu de forma demagógica o programa
“Política para Mulheres: Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência” destinando para
seu orçamento pífios 196,8 milhões no ano passado, para uma das políticas que deveria ser
tratada com prioridade. Não bastasse o orçamento irrisório somente R$ 97,2 milhões foram
destinados para seu fim. Dilma durante seu primeiro mandato ensaiou disposição para debater
a questão de aborto e pensar em políticas públicas para resolver um verdadeiro genocídio
decorrente da complicações do procedimento mal sucedido. Porém bastou que seus
conselheiros reacionários demonstrassem contrariedade para que retirasse de pauta para
engaveta-lo definitivamente.
Muitos defendem que não se debata o aborto por se tratar de assassinato, porém
ignoram totalmente o índice estimado de 200 mil mortes de mulheres anuais , e cerca de 205 mil
mulheres internadas na rede hospitalar durante 2013 decorrentes de abortos mal sucedidos.
Abortos mal sucedidos estão entre as 5 principais causa de morte entre as mulheres em nosso
país.
O governo Dilma por meio de sua representante Eleonora Menicucci, Durante a 51.ª
sessão do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulheres, da ONU, e, 2012, foi
pressionada a dizer quais as políticas públicas que o governo promove para resolver um
problema de saúde pública que possuem índices de mortes comparáveis às piores pandemias

vividas pela humanidade. Porém não há política alguma sobre esse assunto, sendo que o
Estado se resigna a conceder uma rede de atendimento para as mulheres apenas para abortos
considerados em situação legal (gestação decorrente de estupro, anencefalia, risco de morte
para a mãe, etc.). É somente isso o que o Estado oferece para evitar centenas de milhares de
mortes. Abortos de qualidade existem, porém acessíveis às mulheres que possuem dinheiro
que permitam acessar clínicas clandestinas de qualidade. Às mulheres pobres, às piores
clínicas, e os piores métodos, estão acessíveis em um momento tão delicado de decisão para
mulheres, em que sua consequência muitas vezes acaba por terminar com sua própria vida.
Dilma por todos esses elementos pratica o machismo institucional. Apesar de ser uma
mulher, e contar com a expectativa de milhões de mulheres que acreditaram que uma mulher no
poder teria mais sensibilidade para governar visando os explorados e oprimidos de nossa
sociedade, Dilma revela-se uma governante do status quo perpetrando a manutenção do poder
nas mãos da burguesia brasileira submetida aos interesses do imperialismo, ambos
declaradamente machistas. As mulheres trabalhadoras não tem nada a defender nesse
governo inimigo dos interesses de classe e de gênero. Dilma é machista por governar para a
burguesia machista e reacionária. Um governo de direita que está aplicando ataques e
reajustes ao conjunto da classe que afetam ainda mais a vida das mulheres. Somente com a luta
feminista, baseada no classismo, será possível impulsionar a luta para construir uma sociedade
sem machismo, que inicia acabando com o capitalismo.
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de aparência de “esquerda”
dominando a América latina, a
Europa e até mesmo vencendo
nos EUA, com Obama. Mas as
Frentes Populares, de governos
burgueses atípicos, se
converteram em governos
burgueses típicos e clássicos,
com medidas neoliberais e perda
massiva do apoio operário e
popular. Ao mesmo tempo, a
“solução do porrete”, aplicada
nas invasões do Iraque e
Agefanistão, golpe em Honduras
e tentativa de golpe na
Venezuela, foram fracassando
uma a uma.
Chegou-se a uma
situação em que as FPs são
reconhecidas como traidoras e
alternativas de “mais do mesmo”,
as medidas militares são
derrotadas pela massa de
trabalhadores e as instituições do
Estado burguês como um todo
são desacreditadas e
enfrentadas pela classe
trabalhadora. Onda de
abstenções e votos nulos
invadem as eleições mundo
afora, como ocorre na Europa,
aconteceu no Brasil e acaba de
se dar no México. Manifestações
de rua multitudinárias e
experiências de ação direta
também se alastram. Embriões
disso já foram vistos na Ucrânia,
no México e, agora, em vários
países do norte da África e do
Oriente Médio.
É neste cenário, que a
vitória dos curdos e a implantação
de um regime baseado na ação e
na democracia diretas é
fundamental. Apesar da
expressão ter sido caluniada e
difamada ao longo dos últimos
1 0 0 a n o s , o q u e
embrionariamente se está
aplicando e deveria passar a se
generalizar e, conscientemente,
levar suas tarefas até o final, é a

constituição de ditaduras do
proletariado.
Sob a expressão original
ou sob sua forma mais
compreensível de “governo
operário e camponês”, os
bolcheviques e seus sucessores
sempre lutaram pelo fim do
capitalismo e da exploração por
meio da luta pela tomada do
poder e da conseqüente
formação de um governo dos
trabalhadores e explorados,
contra a burguesia. Não há como
existir um governo que defenda
os interesses da burguesia e do
proletariado ao mesmo tempo.
Hoje, sob diferentes
regimes políticos (mais
democracia, mais autoritarismo
ou mesmo governos
semifascistas), todos os países
vivem sob o capitalismo e,
portanto, sob uma ditadura da
burguesia contra os proletários.
Mais aberta ou mais disfarçada.
Da mesma forma, só é possível
um governo dos 99% da
população, de quem produz e é
explorado, se for contra a
propriedade burguesa, os meios
de produção, reprodução,
circulação e comunicação da
burguesia. Que deve ser
impedida de deter armas e de
poder conspirar contra o governo
dos explorados; tal como eles
hoje desarmam e impedem a
imensa massa de vítimas do
capitalismo de poder mudar sua
situação.
E é este passo adiante
que precisa ser dado em Kobane
e em toda Rojava. Nem Kobane,
nem as demais áreas de Rojava,
ou qualquer região em que os
trabalhadores vençam, será
capaz de sobreviver sem destruir
o capitalismo em âmbito mundial.
Assim como a ideologia de
“socialismo num só país” era uma
ilusão reacionária na Rússia, um
país enorme e rico em recursos e

população, é mil vezes mais
r e a c i o n á r i o
e
contrarrevolucionário (tanto faz
se de forma oportunista
deliberada ou ingênua) acreditar
que possa haver “socialismo em
Rojava ou no Curdistão”.
É importante se dedicar a
reconstruir as cidades, a
democratizar as decisões e ir
avançando na extinção dos
preconceitos, opressões e
atrasos herdados do capitalismo.
Porém, nada disso irá durar, e
tudo irá retroceder, se não se
conquistarem novas Kobanes,
Ta l A b y a d s , D a m a s c o s ,
Istambuls, Cairos e assim por
diante, até destruir o capitalismo.
Os Estados Unidos sabem
disso, e só “apóiam” os curdos
depois de armar todos seus
inimigos e de os massacrar por
décadas e ainda o fazer nos
países ao lado da pequena área
de Rojava. Mesmo este apoio dos
EUA bastante recente, limitado
materialmente e restrito à uma
área pequena do Curdistão
(algumas cidades de Rojava), só
veio por um cálculo de que é
preferível apoiar os curdos como
forma de “moderá-los” e controlálos do que jogar ainda mais
gasolina na fogueira acesa da
Síria. Mas este “apoio”, com o
objetivo de se apropriar das
vitórias reais das massas, tem os
dias contados. Os EUA preparam
a “fatura” aos curdos de Rojava,
exigindo sua rendição política e
que governem como governam
os burgueses curdos no Iraque.
Por isso, é preciso colocar a
luta pela libertação de Rojava e
do Curdistão inteiro dentro da
perspectiva de derrubar os
governos burgueses da região
(Assad, Erdogan, aiatolás
iranianos e fantoches dos EUA no
Iraque), além de, mais do que
tudo, derrotar o próprio

imperialismo, expulsando as
tropas e os agentes dos EUA de
todo o Oriente Médio.
É uma luta homérica, e
que ainda é só parte da luta
mundial para expropriar a
burguesia e tomar o poder em
todo o globo, e que obviamente
não pode ser jogada apenas nas
costas dos já heróicos lutadores
curdos. Os trabalhadores do
mundo inteiro precisam se somar
à luta em Rojava, com apoio
político, dinheiro, remédios,
armas e combatentes. Além de
ser necessário explodir outros
processos de luta mundo afora,
debilitando o capitalismo em
vários novos fronts de luta de
classes aberta.
O MRS foi a única
organização brasileira que fez
este debate de forma séria e
levou adiante o apoio ativo à
revolução curda. Enviou dois
militantes que se somaram ao
processo curdo, participando das
atividades na Turquia e na Síria,
em plena zona de conflito
armado, em Kobane.
Defendemos, a partir da Corrente
Revolucionária Internacional, que
seja enviada uma nova brigada
nos próximos meses, construída
por militantes de todas as
organizações que se disponham
a ir lutar pela revolução.
No entanto, todos estes
esforços ganhariam um reforço
insubstituível se, em Rojava, se
avançar para a expropriação
completa da grande burguesia e a
adoção do regime mais
democrático e revolucionário
possível antes do socialismo e da
vitória dos trabalhadores em
âmbito mundial: a ditadura do
proletariado contra o
imperialismo e seus lacaios
burgueses nacionais. A revolução
socialista e a vida de toda a
humanidade dependem disso.
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Congresos da CSP-Conlutas mostra uma entidade em crise.
É preciso mudar seus rumos e sua direção e colocar a central na luta!
O 2º Congresso da CSP-Conlutas poderia ter representado uma
virada nma organização dos trabalhadores brasileiros, ao reunir milhares de
ativistas e lideranças populares, sindicais e estudantis em torno da
organização do avanço da luta de classes no Brasil e no mundo inteiro.
Poderia... Mas nada disso aconteceu.
Ocorrido entre os dias 4 e 7 de junho de 2015, este congresso, que
foi o 2º com o novo nome da central (o que é irônico, pois foi a recusa em
mudar o nome que explodiu o congresso da Conlutas em 2010 e acabou
com a idéia de unificação com a Intersindical), na verdade já é o 6º desde o
Encontro de Luziânia, em 2004, que reuniu aqueles que rompiam com a
CUT e organizavam uma nova entidade.
O embrião da Conlutas, surgido 11 anos atrás, surgia com a defesa
explícita do socialismo, da luta implacável e classista contra os governos, os
patrões e o Estado burguês. Mais que isso, era o antagonismo à CUT, a
quem se enfrentava em cada embate. A Conlutas nasce como o movimento
“antiCUT” por excelência, não como uma rival sindical, mas por muito mais
que isso. Surge como o modelo de um tipo de atuação sindical contra o
aparelhamento, a burocratização, o parasitismo sindical, o governismo, a
colaboração de classes e o economicismo. Passados 11 anos, afunda em
todos estes problemas!
Hoje, a CSP-Conlutas se recusa a condenar a apropriação do
imposto sindical por parte de seus sindicatos, cuja maioria vive desse roubo.
Parte dos seus mais destacados dirigentes nacionais nem mais trabalhador
é. Tem a carteira “esquentada” por manobras escusas, não para defender
um trabalhador que corra o risco de ficar desempregado, mas para dar
cobertura a dirigentes burocratizados que deixaram de ser empregados
para viver do parasitismo sindical. Na direção da central e em dezenas de
sindicatos que a sustentam, há dirigentes que fazem do mandato sindical
uma profissão, estando liberados há 15, 20, 30 anos!
Ao mesmo tempo, a central deixou de colocar como eixo a
desfiliação da CUT e das centrais governistas, se opondo frontalmente a
elas, para negociar cargos em chapas com estes traidores. A CSP-Conlutas
virou a linha auxiliar da CUT e da CTB em muitos locais. Nacionalmente, não
faz quase nada de forma independente e vive de suplicar a estas centrais
governistas que façam as ações que ela mesma se recusa a fazer. Não

sendo o bastante, a direção da CSP-Conlutas (dirigida pelo PSTU e pelo
PSOL), abraçou a colaboração de classes, compondo as famigeradas
“câmaras tripartite” com patrões e governos, negociando e entregando
direitos dos trabalhadores.
Nas grandes mobilizações que deveria ter feito nos últimos anos,
sacudidos pela maior crise da História do capitalismo e pela maior crise
política do PT e da “esquerda” brasileira, a CSP-Conlutas se omitiu,
escondeu ou abertamente capitulou. Só foi às ruas em 2013 depois de mais
de uma semana de atos com milhões de pessoas, ainda assim na defensiva,
sem nenhuma política clara e em unidade de ação com o que de pior havia
nos atos: a militância paga do PT e os oportunistas de outros grupos
sindicais pelegos.
Nas greves, ocupações e lutas cotidianas, foi a retaguarda,
entregando direitos, salários e empregos na GM de São José dos Campos e
na Embraer, na mesma cidade, sem sequer organizar uma greve com força.
Na construção civil, atuaram junto do governo e patrões nas tais câmaras
tripartites. Na maior ocupação urbana do país, o Pinheirinho, também em
SJC-SP, convenceram a base de que a Justiça os tinha dado uma vitória e,
em plena ressaca da comemoração, assistiram paralisados à desocupação
violenta da polícia de Alckminn.
Em todos os momentos que agiu e que não agiu, a CSP-Conlutas foi
uma sombra triste do que se propunha a ser uma década atrás. Naquela
época, os dirigentes do PSTU anunciavam a Conlutas como um embrião a
serviço da ação direta, para unificar todos os explorados num mesmo
organismo, que poderia vir a ocupar o papel de “duplo poder” diante do
agravamento das lutas e do ascenso da classe trabalhadora. Hoje, a CSPConlutas é, apesar de sua base combativa e de ainda ser o único espaço
coerente aos lutadores no Brasil, mais uma central comum... Preocupada
com cargos, inchada por uma burocracia parasitária com medo de perder
seu status quo, sua tranquilidade e privilégios. E com um temor imenso de
correr riscos, ousar lutar e ousar vencer.
Acabado o 6º congresso da central, ou 2º, com novo nome, fora
resoluções protocolares, não há nada de concreto para mudar este rumo. A
vida está passando ao lado, e as lutas cobrando o sangue e o suor dos
explorados, mas a CSP-Conlutas deve seguir na mesma inércia dos últimos
anos. O Congresso, neste sentido, foi um fracasso.

Apoio à revolução curda, medidas antiburocracia,
Além de politicamente o congresso não ter servido para nada,
ou para muito pouco, numericamente ele revelou um insucesso
histórico. Após prever e anunciar sempre 5 mil ou 7 mil presentes nos
congressos anteriores, e amargar números entre 2 mil e 3 mil
pessoas, desta vez a projeção era para algo como 3 mil delegados. A
verdade é que, mesmo somando-se os observadores, nunca
estiveram presentes, simultanamente, mais do que 1000 ou 1200
pessoas. Contabilizávamos diariamente a presença no congresso e,
sendo muito otimistas, com o máximo de exagero possível,
poderíamos dizer que 1500 pessoas estavam no congresso. Se mais
gente que isso foi registrada, foi a qualquer lugar depois, menos ao
congresso.
Entretanto, o maior problema não é nem este. É evidente que é
grave, depois de 3 anos sem congresso, pouco mais de 1000
pessoas, de todo o país, se reunirem num congresso desta
importância. A elitização do congresso, com empresas contratadas
para fazer tudo (que antes os militantes garantiam) e taxas abusivas
de participação, contribuíram para o esvaziamento do congresso.
Todavia, foi a burocratização da central a razão principal do número
pífio de pessoas.

A verdade é que os sindicatos e oposições ligados à CSPConlutas estão muito afastados da base. Como reflexo disso,
delegados são eleitos em assembléias ou reuniões esvaziadas, há
entidades que sequer levam os delegados a que teriam direito, e os
debates e participação se resumem quase que tão somente aos
dirigentes e liberados das entidades. O resultado foi um congresso
vazio, de cartas marcadas, onde a diminuta base presente tampouco
pôde se expressar de forma adequada, pois todo o formato dos 4 dias
de congresso foi determinado de forma a privilegiar “painéis” com
figurões políticos e desprezar os debates em grupo, onde a base pode
realmente se manifestar.
O congresso simplesmente vetou o debate em grupos dos
temas de luta contra as opressões. Questões imprescindíveis como a
organização contra o machismo, o racismo e a LGBTfobia foram
relegados a intervenções “de contrabando” no meio dos pontos de
conjuntura, pois o PSTU impediu grupos sobre estes temas. Some-se
a isso a abolição das teses que os grupos e entidades antes poderiam
apresentar, e temos um resultado conjunto de despolitização, falta de
tempo e profundidade aos debates, culto a personalidades
“importantes” e afastamento ainda maior da base do poder decisório
da central.

Apoio à revolução curda, medidas antiburocracia,
Greve Geral e Fora Todos!
O MRS, neste cenário de restrição à democracia operária e de
“jogo já jogado” que tentou impor a direção da CSP-Conlutas, lutou
como pôde para apresentar uma alternativa classista e de base.
Atuamos junto do Espaço Socialista e de vários independentes, sob
uma tese assinada pelo Sindicato de Bancários do RN e apoiada pela
maioria da direção dos Correios do RS, diretores dos metalúrgicos de
MG, minoria dos municipários de Teresina-PI, profissionais da saúde
do PA, professores e bancários de inúmeros estados, além de
trabalhadores do Judiciário, estatais e do movimento popular.

Conseguimos aprovar resoluções contra a burocratização dos
sindicatos, a favor das lutas em curso, por uma reforma política dos
trabalhadores e pelo apoio efetivo e concreto à revolução no
Curdistão, temas que hoje nem passam perto das preocupações da
central. Também conseguimos aprovar nossas resoluções contra o
machismo, o racismo e a LGBTfobia. E, apesar da dura batalha nos
grupos, conseguimos passar inúmeras resoluções pelo
antidemocrático “funil” de 10% exigido nos grupos e levá-las ao
plenário, ainda que, em plenário, tenham sido derrotadas.
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Curdos derrotam Estado Islâmico e
abre-se
o caminho
paraterum
governo
revolucionário dos trabalhadores no norte da Síria.
Terremoto,
exploração
e miséria podem
matado
100 mil pessoas!
As guerrilhas revolucionárias curdas na Síria assumiram, no dia 16
de junho, o controle total da cidade de Tal Abyad, na fronteira com a
Turquia, derrotando e expulsando o grupo Estado Islâmico (EI). Tal
Abyad é uma localidade de trânsito importante para os jihadistas
(membros do EI) entre a Turquia e a Síria.
Situada na província de Raqa (norte), reduto do EI na Síria, Tal
Abyad era uma das principais passagens utilizadas por este grupo
fundamentalista muçulmano para o transporte de armas e combatentes
a partir da Turquia. Agora, as tropas do EI da província de Raqa e de
Deir Ezor terão que percorrer centenas de quilômetros para chegar à
fronteira turca, desorganizando completamente o sistema de
abastecimento do grupo.
Após defender o governo genocida de Bashir al-Assad e, depois,
apoiar o Estado Islâmico, os Estados Unidos resolveram, como forma
de tentar influenciar politicamente a revolução em curso, dar ajuda
militar aos curdos. Assim, como na libertação de Kobane, a aviação dos
EUA bombardeou a cidade, facilitando a tomada pela guerrilha.
Depois da vitória dos revolucionários curdos em Tal Abyad, milhares de sírios que haviam fugido para a Turquia começaram a retornar à
cidade, onde os combatentes curdos passaram a desativar as minas e os carros-bomba abandonados pelos jihadistas do EI. A queda de Tal
Abyad principiou uma enorme crise no EI, acostumado a vencer tropas muito mais bem equipadas e preparadas, como as do exército sírio de
Assad, do exército iraquiano e mesmo de brigadas enviadas pelo Hezbollah libanês ou pelo governo do Irã.

A revolução popular dos curdos os impulsiona à vitória!
A s g u e r r i l h a s
revolucionárias, chamadas de
Unidades de Proteção do Povo
Curdo Kurdo (YPG), a principal
força curda, e de YPJ quando se
refere ao destacamento
formado apenas por mulheres,
haviam iniciado, apenas 5 dias
antes, em 11 de junho, uma
ofensiva contra Tal Abyad com a
ajuda de grupos rebeldes. E
conquistaram
uma vitória
histórica sobre o EI, seja pela
tremenda importância política e
militar, seja porque
geograficamente os territórios
curdos agora se unificam,
aumentando a viabilidade de um
regime político próprio.
Tal Abyad estava sob
controle do Estado Islâmico há
mais de um ano, abre uma nova
situação política na região. Tal
Abyad tinha 130.000 habitantes
antes do ataque e da ocupação
da cidade pelo EI. Dois terços
deles árabes e um terço curdos,
já que as poucas famílias cristãs
abandonaram a cidade antes
dos curdos, em 2012. Após isso,
entre curdos e árabes contrários
ao EI, apenas para a Turquia,
mais de 23 mil pessoas tiveram
que fugir dos fundamentalistas
muçulmanos. Desde então,
apenas muçulmanos sunitas
permaneciam em Tal Abyad,
ainda assim sob um regime de
terror imposto pelo EI, que é um
grupo semifascista, burguês,

machista, homofóbico e fanático
religioso.
Além de reparos de
engenharia e na infraestrutura
da cidade, para permitir seu
pleno funcionamento e o retorno
dos refugiados, os
revolucionários curdos limpam a
cidade das minas explosivas
deixadas pelo EI, colocaram o
forno municipal para funcionar
novamente e anunciaram que a
cidade será dirigida por uma
“administração civil formada
pelos moradores".
Esta é a grande tarefa
daqui por diante, após a
conquista da cidade: incorporar
este território ao projeto de um
território unificado
anticapitalista, operáriocamponês-popular na região
conhecida como Rojava
(Curdistão sírio).
Até este momento, os
curdos conseguiam manter 3
territórios livres em Rojava, no
norte da Síria, fronteira com a
Turquia, onde as tropas do
governo Assad e o Estado
Islâmico foram expulsos: Efrin,
Kobane e Qamsilo, que se
transformaram em comunas.
Nestas comunas
revolucionárias, há propriedade
coletiva dos meios de produção,
fim da propriedade capitalista
mais relevante e governos
populares baseados em
conselhos populares (tipo

desejo de liberdade,
autodeterminação e pelo fim da
exploração capitalista, os
curdos lutam furiosamente,
literalmente dando a vida pela
vitória. Diferentemente de todos
os exércitos profissionais e
altamente equipados da região,
sem contar o próprio exército
dos EUA, que sempre foram

escorraçados pelo EI, os curdos
conseguiram as primeiras
vitórias sobre o grupo.
Os bombardeios da
aviação norte-americana
também são responsáveis por
esta derrota do EI, mas os
mesmos bombardeios foram
utilizados em todo o Iraque e na
Síria e nunca produziram efeito.

Saindo desta região do mundo,
esta mesma tática de
bombardeios aéreos não
conseguiu expulsar o governo
que tomou o poder no Iêmen,
nem derrotou os separatistas
ucranianos, e vários outros
exemplos ocorrem no mesmo
sentido. Ou seja, só há vitória
porque os comitês e

destacamentos curdos,
formados por trabalhadores de
base – pedreiros, agricultores,
mecânicos, petroleiros,
mecânicos, professores, etc. –
fizeram do terreno militar uma
extensão da luta de classes, por
um governo controlado pela
classe trabalhadora.

Ain Issa é o próximo alvo!
Nem bem consolidaram a
vitória sobre Tal Abyad, as forças
revolucionárias curdas
começaram a combater nos
arredores de Ain Issa, outro
reduto do EI próximo das áreas
libertadas. E, passada mais uma
semana, no dia 22 de junho, foi
anunciada a tomada da base
militar desta cidade, um ponto
decisivo e absolutamente
estratégico da região.
Novamente, após
bombardeios da aviação da

coalizão internacional, os
curdos reforçaram os combates
e o ataque terminou por capturar
a base militar que é chave no
norte de Raqa. As Unidades de
Defesa do povo Curdo (YPG)
assumiram o controle total de
Liwa 93 (Brigada 93), situada a
apenas 56 km ao norte de Raqa,
principal capital do Estado
Islâmico na Síria, ou capital do
seu “califado” conforme os
f u n d a m e n t a l i s t a s
propagandeiam.

A base capturada
representa mais uma derrota
política e militar do EI, que agora
vê até a sua “capital” ameaçada.
Esta base também era
importante para o EI porque
defendia as estradas ligando
Raqa aos territórios do grupo
nas províncias de Aleppo (oeste)
e Hassaké (leste). A situação
ainda está indefinida no
momento em que escrevemos
este artigo, mas os curdos
avançam com muita força.

A guerrilha YPG também
avançou em bairros periféricos
da cidade de Ain Issa, na região
da base “Brigada 93", e a cidade
toda pode ser tomada a
qualquer momento. Se a YPG
capturar Ain Issa, praticamente
só faltará a área de Jarabulus,
entre as comunas de Kobane e
Efrin e ainda sob controle do
Estado Islâmico, para unificar
Rojava sob um único território
curdo libertado e sob controle
dos trabalhadores.

A ditadura do proletariado como estágio indispensável
da libertação curda e humana

soviets), no caso de Qamshlo;
ou, no caso de Kobane, ainda
efervescendo em combates
diários, um “governo” a partir da
guerrilha-exército YPG e YPJ e
de representantes da
população.
Entre mil e uma
dificuldades, desde o
isolamento político destas
experiências, das
precariedades militares, das
ameaças e agressões de países
como a Turquia, do governo
Assad e de todos os setores
capitalistas que temem pela
expansão da experiência
revolucionária de Kobane e das
demais comunas, a região sofria
com o fato de os 3 territórios
comandados pelos
trabalhadores estarem

separados por áreas
controlados pelo EI,
transformando-os em “ilhas”
cercadas de inimigos.
A tomada de Tal Abyad
mudou drasticamente a
situação. Agora, os territórios de
Kobane e Qamshlo se
unificaram. Efrin, mais a oeste,
ainda segue isolada, mas a
região de Rojava passou a estar
quase unificada nas mãos dos
curdos, permitindo que a
experiência de um governo
popular e de base socialista
possa se expandir.
Não há dúvidas da
relação entre esta perspectiva
de libertação social e das
vitórias militares obtidas pelos
curdos. Impulsionados pelo

A heroica vitória na
batalha por Kobane, agora
amplificada pela tomada incrível
de Tal Abyad e da luta futura por
Jarabulus, sem dúvida
nenhuma, dão um impulso
espetacular para a luta pela
libertação dos curdos e é um
duro golpe contra o próprio
capitalismo, já que está sendo
implementada, com todas suas
limitações e contradições, uma
experiência de governo
soviético (baseado em soviets
ou conselhos populares) nesta
região.
Antes, era um pequeno
território, duas territórios, três
territórios, já com algumas
cidades, mas todos separados
entre si. Agora, já se unifica
parte da região e pode ser que
toda ela – Rojava – esteja unida,
livre e sob o sistema de governo
popular e coletivo em mais
algum tempo. Não há como não
se emocionar e festejar esta
vitória histórica de toda a classe

operária e setores explorados
do mundo inteiro.
Uma vitória que só é
possível por estarmos vivendo
uma situação revolucionária
inédita no mundo, onde nunca
tantos processos insurrecionais
e revolucionários ocorreram em
tanta quantidade, em tantas
áreas diferentes do planeta e
mantendo uma instabilidade
política do capitalismo durante
tanto tempo.
Por um lado, a vitória
parcial e momentânea dos
curdos é reflexo desta nova
situação política, parte de uma
etapa ainda mais revolucionária
de luta pelo poder aos
trabalhadores – marcada pelo
fim do estalinismo como agente
mundial da contrarrevolução,
crise das direções traidoras
reformistas e a maior crise
capitalista da História. Como
são reflexos as revoluções da
Primavera árabe que
antecederam a revolução na

Síria e são reflexos as lutas na
Europa, Ásia, África e América
como um todo.
Por outro lado,
simultaneamente, a vitória dos
curdos se torna a fonte a causa
de uma radicalização ainda
maior dos trabalhadores na
região e ao seu redor. Os curdos
da Turquia, por exemplo,
acabam de obter uma enorme
vitória eleitoral, passando a ter
um peso decisivo no Congresso
e acabando com os planos do
presidente Erdogan. Mesmo
distorcida, esta vitória eleitoral é
produto da euforia dos curdos,
que passaram à ofensiva. O
mesmo ocorre com os curdos no
Irã e no Iraque, que saem à luta
contra os governos destes
países e contra os próprios
dirigentes burgueses curdos
destas áreas. E o “contágio
revolucionário” atinge os nãocurdos também, levando a mais
derrotas do governo Assad na
Síria, entre tantos exemplos.

Por conta desta ofensiva
dos trabalhadores, e de sua
própria crise, o imperialismo e as
burguesias nacionais estão
divididos. Durante a “pax
capitalista” dos anos 90, todos
os ditadores da região eram
apoiados ou tolerados e os
negócios capitalistas não
paravam. Mas isso mudou. A 2ª
Intifada palestina em 2000; a
expulsão de Israel do Líbano e
da Faixa de Gaza na Palestina;
as revoluções na Bolívia,
Equador e Argentina na América
do Sul; a eclosão da crise
mundial em 2008; e a sucessão
de revoltas, Greves Gerais,
derrubadas de governos,
insurreições e revoluções desde
então (com o auge na Primavera
Árabe), colocaram fogo no
mundo e a burguesia, na
defensiva, apelou a todos seus
recursos.
Onde pôde, apelou às
Frentes Populares ou a seus
similares, com governo fazendo

