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Estado de Israel assassina covardemente centenas palestinos. Pelo fim do Estado de Israel!
Por um Estado multiétnico, laico e sob controle dos organismos dos trabalhadores, que congregue o proletariado israelense e árabe.
Depois do genocídio de 2008, em que Israel invadiu a Faixa de Gaza e
massacrou cerca de 1300 palestinos, na maioria mulheres e crianças,
indefesos e desarmados, o terror volta, como uma reprise quase idêntica. O
Estado teocrático, sionista e racista de Israel, com o apoio do imperialista
Barack Obama, novamente agrediu a população de Gaza e matou mais de
100 pessoas com bombas e mísseis disparados a quilômetros de altitude, de
forma covarde e a esmo, contra alvos aleatórios e quase todos civis. Esta
atrocidade incluiu a destruição de escolas, hospitais e o prédio que abriga a
imprensa internacional, a Torre Shuruq, prédio que concentra várias
empresas de mídia estrangeiras, foi alvo das bombas pelo 2º dia consecutivo.
Israel pratica o holocausto palestino há quase 70 anos e novamente
iniciou a guerra. O Hamas, alvo principal do ataque sionista, por governar
Gaza, teve dirigentes mortos por mísseis e a população palestina inteira está
sofrendo as consequências de mais esta agressão israelense. Os impostos
confiscados dos palestinos que trabalham em Israel e que moram até mesmo
na Cisjordânia, administrada pelo partido colaboracionista Fatah, foram
retidos por Israel. O envio de alimentos, remédios e todo o restante foi
suspenso e o território palestino está sob um bloqueio ainda mais brutal,
mesmo após a deflagração de um “cessar-fogo”.
A luta em defesa dos palestinos começa por questões básicas e
humanitárias: o fim do bloqueio que impede os palestinos de conseguirem
comida e remédios; o fim dos assassinatos de militantes, para os quais pode
chover um míssil a qualquer hora do dia; e o fim das invasões ao território já
recuperado pelos palestinos – Gaza e parte da Cisjordânia. Este é o
programa mínimo necessário na Palestina, e o mínimo que se pode exigir
para manter o cessar-fogo da parte palestina! Mas nem isso Israel está
disposto a conceder. O suposto cessar-fogo decretado na região viola até
mesmo as insuficientes convenções e resoluções da própria ONU e
representam uma violação gravíssima dos direitos humanos e da
autodeterminação dos povos.
O governo terrorista de Israel insiste na argumentação de que tem o
monopólio da violência na região, podendo ser o exército, a polícia, a Justiça
e o governo de palestinos, que são os verdadeiros donos da terra usurpada
pelos sionistas. Mesmo depois do “cessar-fogo”, Israel continuou
bombardeando os palestinos e avançando em outras medidas que na prática
representam mais invasão, como a expansão e construção de novas casas,
procurando consolidar a colonização sobre a Cisjordânia. Para consolidar
esses assentamentos precisa ampliar o genocídio e limpeza étnica que
pratica contra os palestinos.

Israel é um Estado imposto de fora, pelo imperialismo, como parte
de um plano para manter fortes influências em uma região rica em petróleo.
Por isso os estadunidenses o financia e o repassa as armas mais
mortíferas, incluindo a tecnologia da bomba atômica.
A necessidade (disputa das riquezas minerais, densidade
demográfica, etc.) de expandir permanentemente o torna em Estado de
guerra permanente, variando somente a intensidade. Já estão na conta
desse Estado sionista milhares de mortes de homens, mulheres, crianças
e idosos.
O próprio território, hoje reconhecido pela maioria dos países como
sendo Israel, é parte da Palestina, ocupada pelos sionistas por meio de
atentados na década de 40 e, depois, pelo massacre sustentado pelo
imperialismo contra as massas árabes, após a imposição deste enclave
militar ilegítimo em 1948.
Além dessa ocupação ilegal e ilegítima, assim como sua própria
existência, Israel é quem leva ao disparo de foguetes de autodefesa por
parte de Gaza, ao bloquear Gaza e confiná-la a uma enorme prisão, em
que 1,5 milhão de pessoas vivem amontoadas, sem emprego, salário,
saúde e comida.
Quando o cessar-fogo foi decretado, havia, segundo a mídia
burguesa, 108 palestinos mortos e 850 feridos. Destes, 21 pacientes em
estado grave foram transferidos para hospitais do Egito, por meio da
passagem fronteiriça de Rafah. Houve centenas de vítimas queimadas,
amputadas e barbaramente feridas! Fontes médicas do território afirmam
que 24 crianças e 10 mulheres palestinas estão entre os mortos apenas
dos últimos dias de ataque. Enquanto israelenses vivem do que extraem
dos palestinos e se assustam com sirenes de mísseis que caem a
quilômetros de distância, o drama dos palestinos, expulsos de sua terra e
impedidos de ter seu país de direito, é encontrado em cada casa, aterrados
por mortes, sofrimento e humilhações.
É importante destacar que a ONU, por mais que se diz neutra, está
ao lado do Estado sionista. O reconhecimento de um Estado palestino,
além de não significar a saída de Israel dos territórios palestinos ocupados,
tem o objetivo de fazer com que os palestinos reconheçam como fato
consumado a existência do Estado de Israel. Dito de outra forma: A ONU é
conivente com o massacre promovido por Israel e, lógico, conta com o
apoio e o silêncio dos demais Estados.

Lutar juntos pela libertação palestina.
Combater as direções burguesas por uma vitória verdadeira!
O Hamas, pressionado pela radicalização das massas, que lhe obriga
a ir mais longe do que pretendia, afirmou que, em caso de incursão terrestre
em Gaza, os israelenses seriam "enterrados" no território. Este anúncio não
pode ficar apenas no discurso e é preciso realmente preparar a resistência,
pois, há a possibilidade de que Israel invada Gaza para consolidar a “sua
fronteira”. O cessar-fogo não acabou com esse risco e, depois das eleições
parlamentares israelenses de janeiro, esta invasão pode ser lançada com
toda a fúria.
Por isso, os palestinos devem repetir o exemplo dos trabalhadores de
outros países da região que, de armas na mão, combateram e seguem
combatendo seus déspotas genocidas. Da mesma forma, a resistência
expulsou o imperialismo do Iraque e o está fazendo no Afeganistão. Israel e o
imperialismo não deixam alternativas: só a resistência armada, combinada
com a mobilização dos trabalhadores palestinos e dos trabalhadores
israelenses que são contra a política do governo sionista, solidariedade
internacional e a pressão política e econômica sobre os governos que
negociam e sustentam Israel esse massacre pode obrigar o sionismo a
recuar e parar com esse e outros ataques que certamente estão tramando.
Não temos acordo com os métodos do Hamas, de usar da violência
indiscriminadamente contra alvos civis, muito menos de sua prática de
ataques a outros grupos combativos palestinos. Tampouco temos acordo
com seu programa burguês e fundamentalista religioso, que defende um
Estado teocrático islâmico e capitalista.
Mas, apesar de nossas diferenças com o Hamas não se atenuarem
um milímetro sequer, há uma guerra neste momento. E, ou se luta junto dos
trabalhadores agredidos palestinos, ou se está junto do imperialismo e dos
agressores sionistas de Israel. Defendemos o direito de todo povo atacado se
defender. A neutralidade ou a postura diletante, sem dizer o lado da trincheira
em que se está, é fazer coro aos agentes sionistas e às posturas próimperialistas, tal como faz o próprio governo Dilma.
Em todas as horas, e mais ainda nessa, somos todos palestinos e

esta guerra também é nossa!
O governo Dilma deveria ter uma posição bem definida: denunciar
o massacre ao povo palestino, exigir a retirada de Israel dos territórios
ocupados e utilizar todos os mecanismos de pressão, como o rompimento
das relações diplomáticas, proibir importação de produtos de empresas
israelenses ou controladas por sionistas.
Mas, não temos nenhuma ilusão de que vá fazer isso tanto pelo
compromisso que tem com o imperialismo como também não vai tomar
nenhuma medida que afronte o capital. Afinal ela mesma é um governo
dos capitalistas.
Cada palestino morto é um dos nossos que se foi. A solidariedade
ao povo palestino é parte da luta de classes mundial. É parte da mesma
luta das manifestações na Europa, ou como uma greve que se deflagra
contra os patrões e governos no Brasil, Argentina e demais países.
As massas árabes já mostraram o caminho e Israel já não é mais
invencível, como se dizia. Já foi escorraçado de Gaza e do sul do Líbano.
Esse é o momento de derrotar o sionismo outra vez e preparar a destruição
desse Estado terrorista e teocrático, e pela construção de um único Estado
onde possam conviver árabes e judeus, independentemente se são
cristão, muçulmano, ateu, etc.
Por fim, é importante destacar que o islamismo, seja lá qual for a
variante, não representa uma saída de classe para os trabalhadores
árabes. A solução definitiva somente poderá vir a partir do momento em
que os trabalhadores conseguirem impor uma política classista, por fora
das correntes do islamismo e da burguesia árabe.
Também é importante uma política que busque atrair os
trabalhadores israelenses que são vítimas do sionismo. Por isso
defendemos um Estado multiétnico que congregue o proletariado árabe e
israelense e sob controle dos organismos dos trabalhadores.

Nota Conjunta de: Frente Revolucionária (MR - PRS ARS) e Espaço Socialista.
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Um mundo esperando ser transformado!
Viemos de uma edição histórica de número 50, que em certo
sentido fechou um ciclo, em que o Movimento Revolucionário passou
por 5 anos de desafios, lutas e principalmente consolidação, através
de uma intervenção nacional e internacional que projeta nossa
organização como a principal alternativa revolucionária organizada
no Brasil, agora atravessando o debate mais importante de nossa
trajetória: a atuação numa Frente Única Revolucionária (FUR), junto
com camaradas valorosos do Pará, agrupados nas organizações
ARS e PRS, rupturas do PSOL e PSTU, respectivamente.
O Correio dos Trabalhadores, após fechar este vitorioso e
histórico ciclo, sofre uma transformação decisiva nesta edição 51. A
partir deste número, o Correio dos Trabalhadores, que já foi o portavoz da Construção do Movimento Revolucionário, organização
revolucionária transitória que precedeu nosso congresso
fundacional, e depois se tornou o órgão oficial de agitação,
propaganda e organização pública de nosso partido; agora passa a
representar a Frente Única Revolucionária, como pilar do processo
de unificação entre Movimento Revolucionário, Alternativa
Revolucionária Socialista e Práxis Revolucionária Socialista.
Este CT 51 é o primeiro jornal já unificado de nossas
organizações, que, ao mesmo tempo, estão construindo núcleos
unificados no PA. Já possuímos, como FUR, uma coordenação
nacional provisória, uma sede compartilhada no PA e estamos
desenvolvendo um profundo debate teórico, político e prático, que
abarca temas fundamentais como as conjunturas internacional,
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nacional e locais; opressões; estrutura; estratégia; balanços
históricos; moral revolucionária; eleições; concepção de partido; e
todos os demais temas imprescindíveis para uma militância futura
integralmente unificada sob uma mesma bandeira e partido
revolucionário.
A degeneração política da quase totalidade das organizações
de esquerda, que sucumbiram ao vendavam oportunista e hoje se
dedicam especialmente às disputas sindicais e ao parasitismo de
gabinetes eleitorais, elevaram o cretinismo parlamentar e o
sindicalismo bárbaro ao patamar de teoria e prática das quais não se
podem mais desprender.
A organização revolucionária que iremos formar, e já estamos
formando, nascerá na contramão deste revisionismo e do abandono
dos princípios e do programa revolucionários, que são sustentados
pelos legados de Marx, Engels, Lênin, Trotsky, Moreno e tantos outros
revolucionários, consagrados ou não, que deram suas vidas à
construção de uma ferramenta real de emancipação da classe
trabalhadora, pela luta do poder aos explorados, destruição do
capitalismo e construção da futura sociedade socialista e comunista,
sem exploração nem preconceitos.
O mundo, com a Europa em cacos, o Oriente Médio com
massacres diários, e o restante do planeta com a pobreza e as dívidas
gerando lutas inéditas pela sua profundidade, extensão e
simultaneidade, mostram que a transformação é necessária e já tarda
em chegar! Que a FUR e o que dela nascer, junto do novo Correio dos
Trabalhadores, sirva para ajudar a que a mudança venha, e que
venha rápido!

Goiás, Marconi Perilo (PSDB), fazendo silêncio sobre os mesmos crimes de
seu correligionário Agnelo Queiroz (DF). O desfecho, contudo, foi uma
comédia pastelão ainda maior. Este relatório não foi aprovado e sim um outro,
com apenas duas páginas, que não punia ninguém, não propunha coisa
nenhuma, nem falava sobre nada, somente definindo pelo arquivamento total!
Ao fim das contas, a Delta, que praticamente na existia antes dos
governos do PT, e virou a maior empresa do PAC, segue firme e forte,
mandando e desmandando!

CPI dá pizza como presente de Natal a Cachoeira e à Delta
Depois de 8 meses de pseudoinvestigação, a “CPI do Cachoeira”
acabou como a maior pizza da História. Para não ficar atrás dos maiores
escândalos de corrupção protagonizados em todos os tempos, como o
Mensalão, a CPI do Cachoeira também se superou em inutilidade,
desperdício de tempo e recursos públicos e toma lá dá cá entre partidos do
governo e da oposição.
A começar, a Comissão não chamou boa parte dos envolvidos e
deixou o dono da construtora Delta, Fernando Cavendish sem prestar
nenhum esclarecimento. O próprio Cachoeira entrou mudo e saiu calado. O
resultado foi que o relator Odair Cunha (PT) produziu um relatório ridículo,
que inocentava todo mundo e apenas tentava incriminar o governador de

www.movimentorevolucionario.org
Entre em contato pelos telefones:
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) 97034-3095

Itaúna - MG: (37) 9162-0032
Brasília - DF : (61) 8152-7618
Natal - RN: (84) 9965-8949
Belém - PA: (91) 8146-7994
Pará (Interior): (91) 8088-6424
Santarém - PA: (93) 8405-0002

Rio Grande do Sul

Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, Ed. Tocandiras sala 41
Bairro Centro

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

Email: contato@movimentorevolucionario.org
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Lula no centro da corrupção! É preciso lutar pela apuração
imediata e punição exemplar do verdadeiro chefe do mensalão!
Após quase dois anos do fim do governo Lula, investigações e
denúncias trazem à tona novamente a corrupção comandada pelo PT
durante seus oito anos de governo. Dessa vez, as notícias dão conta
do envolvimento direto do ex-presidente nos esquemas de corrupção.
É o caso da Operação Porto Seguro, comandada pela Polícia
Federal. A PF revelou a existência de uma quadrilha instalada nos
órgãos públicos do governo para favorecer interesses privados e
particulares. Segundo as investigações, a ex-chefe do gabinete da
Presidência da República em São Paulo, Rosemary Noronha, se
utilizava da proximidade com Lula, a quem chamava de “PR” nos emails interceptados, para conseguir a nomeação de membros da
quadrilha em cargos estratégicos.
Através da atuação de Rosemary, Paulo Vieira e seu irmão
Rubens Vieira, também denunciados pela PF, foram nomeados,
respectivamente, como diretores da Agência Nacional de Águas
(ANA) e da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), de onde
comandavam o esquema de corrupção. Em troca da indicação
conseguida pela assessora de Lula, atendiam favores pessoais para
Rosemary, entre eles, nomeações de familiares em cargos públicos,
diplomas falsos, viagens, etc.
Mas tudo isso era pouco perto
do que os irmãos faturavam
vendendo pareceres técnicos
fraudulentos. Todo o esquema
foi revelado a partir da denúncia
de um auditor do Tribunal de
Contas da União (TCU). Cyonil
da Cunha Borges de Faria
Júnior acusou Paulo Vieira de
ter-lhe encomendado, entre
2009 e 2010, um parecer para
beneficiar a empresa de
contêineres Tecondi pelo valor
de R$ 300 mil. Vieira era, na
época, ouvidor da Agência
Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq) e
conselheiro fiscal da
Companhia Docas do Estado
de São Paulo (Codesp). A
Tecondi corria o risco de ter o
contrato com o Porto de Santos
anulado, pois o TCU investigava
a utilização por parte da empresa de instalações portuárias que não
estavam previstas na concorrência inicial da Codesp.
Além desses três principais envolvidos, a investigação
apontou a participação de deputados, senadores e outros servidores
do executivo e das agências reguladoras no esquema da venda de
pareceres. O Ministério Público denunciou à Justiça 24 pessoas
envolvidas no esquema pelos crimes de formação de quadrilha,
corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influência, falsidade
ideológica e falsificação de documento particular.
O ex-presidente Lula tratou imediatamente de assumir a
postura que “nada sabia”, a exemplo do que ocorreu com a
descoberta do escândalo do Mensalão em 2005. Mas fica cada vez
mais difícil para Lula alegar desconhecimento dos esquemas de
corrupção que ocorreram debaixo do seu nariz. As nomeações para
as diretorias das agências reguladoras, assim como muitos outros
cargos públicos, são reconhecidamente objeto de loteamento
político. A ex-chefe de gabinete de Lula apenas intermediava as
nomeações que eram definidas pelo próprio Presidente da República
ou outros membros do PT, como José Dirceu, conforme sugeriu
Rosemary nas correspondências trocadas com os integrantes da
quadrilha.
Um dos principais investigados, Paulo Vieira, já está
procurando o benefício da delação premiada para amenizar uma
possível condenação, e promete envolver, segundo afirmou, “gente
graúda” em seu depoimento.
Foi através de uma delação premiada que o nome de Lula apareceu
diretamente envolvido no Esquema do Mensalão. O publicitário e
operador do Mensalão, Marcos Valério, concedeu em setembro deste

ano depoimento à Procuradoria-Geral da República onde afirmou que
Lula sabia do esquema e foi favorável aos empréstimos feitos em
bancos para financiar a compra de votos dos deputados. Além dessa
grave denúncia, o empresário também afirmou que pagou contas
pessoais do ex-presidente desde o seu primeiro mandato, citando o
valor de R$ 100 mil desviados a Lula. As contas da sua agência de
publicidade também foram utilizadas por uma empresa de
telecomunicações de Portugalpara repasse do valor de R$ 7 milhões
para financiar as campanhas eleitorais do PT. Lula qualificou de
mentirosas as declarações de Marcos Valério, mas o presidente do
STF, Joaquim Barbosa, afirmou ser favorável à abertura de
investigação pelo Ministério Público Federal. E nem se pode esperar
outra coisa.
Nem se ainda fosse presidente Lula poderia estar acima da lei;
muito menos agora, que deixou de ter fóro especial e deveria ser
considerado uma pessoa comum. Se a maioria dos outros corruptos,
quase todos subordinados dele, foram ao menos investigados
(embora somente 25 tenham sido condenados), por que Lula deve
ficar impune? Não deve e não pode! Defendemos a instauração
imediata de apuração sobre
Lula, cujos indícios,
depoimentos e “domínio do
fato” parecem não deixar outra
conclusão que não seja sua
responsabilidade e papel de
chefe em todos estes
esquemas. Comprovando-se
isso, Lula deve ter seus direitos
políticos cassados, receber
multas pesadas sobre todo o
prejuízo ao orçamento que
provocou e ir para a cadeia!
Prisão para todos os corruptos,
incluindo Lula e sua quadrilha.
Os escândalos de
corrupção comandados pelo
governo do PT são as provas
mais claras de que o Partido
d o s Tr a b a l h a d o r e s v e m
assaltando o Estado para
beneficiar os empresários, as
multinacionais, os bancos e
para o enriquecimento dos seus
próprios membros como José Dirceu, Luiz Gushiken, Antônio Palocci,
Lula e seus filhos, só para citar alguns nomes, tal como qualquer outro
partido da direita tradicional. Por sua vez, PSDB, DEM, PPS se
aproveitam das denúncias envolvendo o governo para lançar CPI's,
fazer estardalhaço na imprensa e venderem a imagem de
“defensores da ética” nas eleições, mas em seus governos estaduais,
municipais, e ao longo do governo FHC, foram e são tão corruptos
quanto o PT.
Quem vive do suor do seu trabalho sabe que não será nenhum
desses partidos a moralizar a política nacional. Nem mesmo o PSOL,
partido da esquerda com representantes no parlamento, pode
levantar essa bandeira, pois se aliou com o DEM e o próprio PT nas
eleições municipais deste ano em Macapá e Belém, além de receber
doações de empresas para as suas campanhas eleitorais em
praticamente todo o Brasil. Quem sustenta todos os partidos
eleitorais, hoje, direta ou indiretamente, são as grandes empresas,
que estão por trás da eleição de parlamentares e para quem eles
devem favores ao longo de todo o mandato.
O fim da corrupção só será possível com o fim do Capitalismo.
Não se trata apenas de uma questão ética, moral ou de país
subdesenvolvido, mas de um sistema que depende das negociatas
com o Estado, da utilização indevida do dinheiro público para
aumentar os lucros da burguesia, diminuir seus riscos, garantir suas
propriedades e seus privilégios. Os trabalhadores devem lutar para
dar um basta nisso e, ao mesmo tempo, exigir que os responsáveis
pelo desvio de dinheiro público sejam julgados, punidos e tenham
seus bens confiscados para que seja devolvido ao país todo o
dinheiro roubado nos esquemas de corrupção.
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As demissões começaram! Citibank, Santander, Azaléia e Gol,
somadas, demitem milhares de trabalhadores!
O capitalismo, sistema cada vez mais globalizado de
Vulcabras/Azaleia, simplesmente 1500 empregados foram demitidos
exploração, não deixa ninguém de fora de suas crises. O Brasil e a
em um único dia, na 2a semana de dezembro! Sem nenhum aviso
América Latina, ainda que não vivam oficialmente recessões,
prévio, os "colaboradores" da Azaléia em Itapetinga foram demitidos
também já estão no olho do furacão. O crescimento do PIB será pífio
sumariamente, durante todo o dia, à medida em chegavam no seu
neste ano, com o Brasil sendo o pior de todos os países, devendo
turno de trabalho. Muitos trabalhadores não conseguiram sequer
crescer menos de 1%. Ao mesmo tempo, o desemprego, que está
acessar as dependências da fábrica, visto que os seus cartões de
demorando a chegar, ainda muito em função dos salários muito
acesso foram bloqueados e não passaram da portaria. Outros, que já
baixos e do aumento irresponsável do crédito – que mantém a
se encontravam trabalhando, foram sendo levados em pequenos
economia artificialmente andando – começa a dar seu “ar da graça”.
grupos para o setor de RH, onde receberam os
As multinacionais passam a demitir
comunicados de demissão. A Azaléia não
igualmente lá fora e aqui dentro, apesar de
poupou sequer os funcionários com
nossos salários aviltados terem feito os
deficiência física, demitindo-os sem pena nem
empregos daqui resistir um pouco mais, e sido
dó. Há demitidos recém contratados e antigos
deixados por último na hora de decidir quem
funcionários, com até 10 anos de casa.
demitir. O Citigroup, por exemplo, anunciou que
No setor aéreo, a Gol foi quem tomou a
vai demitir mais de 11 mil funcionários em todo o
iniciativa: 850 demitidos, mais da metade dos
mundo dentro de uma plano de reorganização
funcionários da extinta Webjet, comprada pela
para economizar US$ 1,1 bilhão por ano a partir
Gol com o único propósito de eliminar uma
de 2014. A maior parte dos cortes acontecerá
concorrente. Esta fusão, aliás, representa de
na divisão do setor pessoal, onde serão
forma tão nítida que chega a ser didática o
suprimidos 6.200 postos, 40% dos quais serão
processo de crise do capitalismo. Uma
vagas administrativas e técnicas. No
empresa maior (a Gol) compra uma menor (a
comunicado, o banco informou que prevê
Webjet) sem nenhuma ilusão de que isso sirva
vender ou reduzir de forma significativa suas
para crescer, mas somente para eliminar parte
operações no Paquistão, Paraguai, Romênia, Demitidos da Webjet fizeram manifestações em
da oferta do serviço, num mercado já
diversos aeroportos exigindo de Dilma.
Turquia e Uruguai.
saturado.
O Citi também vai fechar 14 agências no
É o mesmo processo que ocorre na agroindústria, no sistema
Brasil, sete em Hong Kong, quatro na Hungria, 15 na Coreia do Sul e
financeiro e na indústria. As fábricas maiores compram outras
44 nos Estados Unidos e outras demissões vão acontecer na área
menores com o propósito de eliminar parte da produção! O
institucional, com um corte de 1.900 postos e 2.300 demissões nas
capitalismo simplesmente esgotou sua capacidade de crescimento e
divisões administrativas e técnicas. E o Citi não está sozinho como
cada novo salto de produção se converte em montanhas de produtos
afetado pela crise financeira.
sem ter compradores, desvalorizando os preços, fazendo cair a taxa
O espanhol Santander demitiu 1280 bancários no Brasil,
de lucro e, pela superprodução, levando a crises cada vez mais
apenas no mês de dezembro, como reflexo da crise que vive sua
insolúveis. A Gol sabe que não há mais como crescer, pois os "novos
matriz! E, na Espanha, já anunciou que vai fundir suas operações com
passageiros" já estão endividados no cartão de crédito e a mágica
o Banesto e com o Banif, fechando 700 agências e podendo demitir
acabou! Para não perder mercado, nem ter que baixar o preço de
até 6 mil empregados! O banco vendeu ativos em muitos países, se
suas passagens, e seu lucro, a Gol só teve uma solução: eliminar a
desfez de negócios e está jogando sobre o emprego e o sustento dos
Webjet, junto com os empregos de 850 trabalahadores!
trabalhadores os custos de sua crise.
Este e muitos outros exemplos virão de forma ainda mais
Estas demissões de milhares de bancários pelas
frequente ao Brasil em 2013. As multinacionais da siderurgia e
multinacionais no Brasil parecem ainda pouca coisa, mas se somam
indústria pesada estão na lona, por exemplo! A indiana Arcelor Mittal
às 14 fábricas fechadas pela Azaléia, aos 850 demitidos na Gol e aos
está fechando fábricas e demitindo milhares na França, com o
milhares “na corda bamba” na GM de São José dos Campos e tantas
governo Hollande sendo pressionado inclusive a estatizar a empresa
outras empresas, multinacionais ou dependentes do mercado
para garantir os empregos. A Gerdau brasileira também se desfez de
externo, que estão por um fio de demitir em massa.
fábricas no exterior. A Petrobrás tenta vender tudo que possui no
Na Azaléia, maior fabricante de calçados do país, a demissão é
estrangeiro. E a espiral de crise, que na Europa e EUA não diminuirá
arrasa-quarteirão! Na matriz da fábrica de calçados
antes de 2015, como admite o próprio FMI, veio para ficar.

O pior PIB das Américas. De novo!
O ano que se acaba será marcado por uma notícia nova com
cara de velha. Repetindo os mesmos termos do final do ano passado,
a economia do Brasil, pelo 2o ano consecutivo, será a pior das
Américas! O PIB brasileiro crescerá menos que o dos combalidos
Estados Unidos, que o de países inexpressivos da América Central,
ilhas caribenhas e qualquer outra nação, seja com governos
claramente neoliberais ou sejam "desenvolvimentistas". Ninguém,
não importa o que faça, conseguiu se sair pior que Dilma e Mantega
na condução da economia!
A situação é tão quixotesca e surreal que Mantega, apesar
disso foi eleito "O Brasileiro do Ano" pela revista "tabloide" Isto É,
numa obra prima do puxa-saquismo e governismo da imprensa
nacional. Mas, falando de coisas sérias, a economia brasileira não
deve crescer nem sequer 1%! A "piada" prevista pelo Swiss Bank, de
que o Brasil cresceria somente 1,5%, quando Mantega/Dilma
previam 4%, se tornou otimismo, e a crise ultrapassou todos os piores
pesadelos do governo. O
PIB será de "zero vírgula alguma
coisa"!
Crescer tão pouco significa que a produção se estagna. E, de fato, foi
isso que ocorreu. A produção industrial, em especial, desabou! Além
de estar parado sem sair do lugar, o Brasil involui industrialmente e vai

se tornando ainda mais uma economia meramente agroexportadora,
reeditando o velho passado colonial, baseado no sistema de
plantations (monoculturas agrícolas voltadas à exportação,
sustentadas em mão de obra escrava)! Com a ressalva da mão de
obra escrava ter se convertido em boias-frias, proletários rurais e
imensa mecanização, de resto, muita coisa é extremamente
semelhante.
Além de se desindustrializar, a situação próxima a de uma
recessão que o país viveu em 2012 terminou por minar as bases
econômicas do país. A arrecadação que vinha passando incólume
pela crise, finalmente despencou. O desemprego, para o qual o Brasil
parecia blindado, chegou assustando no final do ano. E as receitas
para sair desta crise, como o esquema usado em 2008 de "aumento
de crédito- de consumo- de emprego - da construção civil"
desmoronou.
O crédito, que já representou apenas 20% do PIB alguns anos
atrás, ultrapassou a fronteira dos 50%, e as famílias e empresas
(estas com lucros em queda) simplesmente não têm mais como se
endividar. O resultado é que existe menos produção, menos
consumo, menos investimentos e menos empregos e massa salarial!
(continua na página a seguir).
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Arrecadação em queda livre. 2013 terá “austeridade” no Brasil!
O efeito mais nefasto para os trabalhadores em decorrência
da crise ter se aprofundado no Brasil, o que muitos ainda não se
deram conta, é o corte generalizado no orçamento que ocorrerá! Além
do aumento do desemprego, a arrecadação em queda produzirá
arrocho salarial, ataques a direitos trabalhistas e menos verbas para a
saúde, segurança e investimentos, numa versão brasileira da
"austeridade" europeia, apesar dos discursos críticos de Dilma a esta
receita.
O desespero do governo Dilma diante de um crescimento pífio,
que mostra um país estagnado, se reflete ainda mais
assustadoramente na arrecadação do governo. Em novembro, foi
divulgado o oitavo mês consecutivo de queda na arrecadação de
impostos. Esta situação é dramática pois, em outros tempos,
incluindo a crise de 2008/2009, mesmo com a economia ladeira
abaixo, a arrecadação nunca deixou de crescer.
Desta vez, porém, os lucros rebaixados e a diminuição da
atividade produtiva como um todo se refletiram também em menos
consumo e menos comércio exterior (tanto de exportações como de
importações). Além de tudo, a necessidade de isenções fiscais para
não haver maior quebradeira de empresas, com reduções de IPI e
INSS, e zeramento da CIDE levaram bilhões para o ralo. O resultado
de tudo isso foi que impostos sobre todos estes movimentos
despencaram, junto dos tributos sobre lucro líquido, ICMS, IOF e tudo
mais, visto que a economia estagnou.
A primeira vítima da arrecadação mais baixa foi a execução do
orçamento público. Saúde, educação, transportes e até a Defesa
foram sangrados. O resultado é que apenas 39,1% do orçamento
previsto para investimento em transporte aéreo foi investido. No
sistema prisional, apenas 28%. Na Cultura, 33%; e nos Esportes,
22% - estando há 2 anos da Copa! No combate ao racismo, 9,44%
mesmo numa área como os transportes, preferido dos políticos pela
farta corrupção que envolve, apenas 46% do previsto foi investido em
2012. Áreas como a Saúde, com 61,6% investido e a Educação, com
69%, estão menos piores, mas considerando seu orçamento já
bastante baixo, deicar de aplicar cerca de 1/3 em cada uma é um
escândalo que se traduz nas filas de hospitais e no caos da saúde
pública, por
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exemplo.
Em relação ao que previa arrecadar, o ano de 2012, até
dezembro, tinha sido frustrado em R$ 43,7 bilhões! Nada menos que
11 pastas não conseguiram executar nem metade do que estava
previsto! E, para 2013, este cenário deve se agravar. Isso por que o
que se "plantou" em termos de crise neste ano, com o PIB quase a
zero, será "colhido" em 2013, com um orçamento minguado.
A tônica será o arrocho e uma austeridade severos. Dilma
pode criticar à vontade as políticas de Angela Merkel para a Europa,
em suas viagens, mas já vem fazendo algo parecido no Brasil, e fará
ainda mais em 2013. A política de reajuste abaixo da inflação imposta
aos servidores públicos federais neste ano, e com data de validade
até 2015, será repetida e mais supressão de direitos vêm por aí!
Os próximos alvos devem se concentrar na questão das
aposentadorias, com uma nova reforma da Previdência, aumentando
a idade mínima; e com cortes drásticos no sisteam de pensões, que
devem deixar de ser integrais!
Mesmo com tudo isso, não termina aí a dor de cabeça para
Dilma. O superávit primário, apesar de todos estes cortes, não será
atingido, com a marca de 3,1% de economia de tuido que é
arrecadado ficando longe de ser alcançada. Com isso, sequer serão
pagos os juros da gigantesca dívida pública, que já está na casa dos 2
trilhões de reais, e aumentará nos próximos anos. isso quer dizer que
um dos poucos elementos que eram tratados como ainda
"equilibrados" no Brasil, a relação dívida/PIB, também vai se
deteriorar.
A classe trabalhadora só pode ter uma reação ao fim da
estabilidade artificial que o Brasil viveu nos últimos anos: lutar! Como
professores estaduais, servidores federais, policiais, trabalhadores
dos Correios, rodoviários e metroviários, bancários e tantas outras
categorias que saíram às ruas em 2012.
2013 será o ano da luta, contra o arrocho e a austeridade
impostas por Dilma, para defender os grandes empresários e
banqueiros contra os trabalhadores. Os revolucionários e lutadores
em geral devem estar preparados para um ano repleto de conflitos e
um debate ainda mais profundo sobre a necessidade de colocar este
sistema abaixo e construir uma alternativa de fato dos trabalhadores.

!
fonte para a descoberta da participação do então presidente Nixon no escândalo de
Watergate. Após as informações do “garganta profunda” publicadas pelo
Washington Post, Nixon teve que renunciar, sendo o primeiro e único presidente
dos EUA a ter este fim até hoje!
Cachoeira se proclama o Garganta profunda num momento curioso, em que o
“operador do mensalão”, Marcos Valério, tenta ocupar o mesmo cargo, revelando
que Lula ganhou uma bolada da corrupção e prometendo contar mais se tiver
delação premiada. Ao mesmo tempo, a operação Porto Seguro mostra outros
personagens que também podem ir pelo mesmo caminho, sendo que, sem dúvidas,
quem mais deixa o PT com os “cabelos em pé” é Rosemary Noronha. A conhecida
amante de Lula, Rose para os íntimos, era chefe do escritório de Lula em SP e sua
eterna acompanhante em viagens, com passaporte diplomático e direito a indicar
quem bem entendesse ao cargo que quisesse no Brasil. Consta que também
estaria ameaçando “falar demais” se não for protegida e tiver que enfrentar a cadeia
como Valério e Cachoeira.

Cachoeira, o “garganta profunda” do PT!
Foi ele mesmo quem se autointitulou. Carlinhos Cachoeira, que muitos
milhões repassou ao PT (e ao PSDB, Dem, PCdoB, PSOL!) ouviu calado seus
aliados e empregados, entre deputados e senadores, o detratarem e fingirem que
não tinham relações com ele. Mas soube dar a volta por cima! Foi solto da cadeia,
viu a CPI com seu nome acabar de forma absolutamente nula, e agora já se sente à
vontade para voltar à ofensiva. Foi assim que desabafou a uma multidão de
jornalistas, alertando que o PT que se preparasse, pois ele era o “garganta
profunda” do PT, e que sabia de cada dinheiro recebido pela quadrilha petista e
parlamentares da CPI que o investigava.
Para quem não sabe, “garganta profunda” é o codinome do ex-agente da
CIA, cuja identidade foi revelada somente décadas depois, que serviu de principal

Julgamento do Mensalão é um fracasso!
Depois de muito barulho e encenação, o saldo final do julgamento do
mensalão é que Lula não foi indiciado; o tesoureiro do PT Sílvio Pereira fez um
acordo e nem processado foi; Gushiken teve o processo arquivado; dezenas de
corruptos foram absolvidos nas acusações que sofriam; e apenas uma dúzia de
pessoas pode ter que parar na cadeia. Ainda assim, ninguém deve ficar lá mais que
1 ou 2 anos, com todas as regalias que sabemos existir nestes casos. Os
condenados já venderam ou doaram seu patrimônio a filhos, mulheres e laranjas
em geral, para não terem que devolver nada e as coisas ficarão por isso mesmo.
Se o STF provou algo neste julgamento não foi que a impunidade acabou.
Foi que, por mais que se pareça estar revolucionando o sistema por dentro, sem de
fato destruir a ordem vigente, nenhuma montanha é capaz de parir mais que um
rato. Foi muito barulho por quase nada e a corrupção nunca teve campo tão fértil
como agora, diante da Copa, Olimpíadas e negociatas de toda ordem no Congresso
Nacional e no Planalto.
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CONTRA A CRISE E OS ATAQUES DO CAPITAL,
Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas!
A RESPOSTA É A GREVE GERAL!

Terremoto, exploração
e miséria podem ter matado 100 mil pessoas!
um racha nas centrais sindicais,

Recessão na zona do euro, abismo fiscal nos EUA,
queda na China e caos na Argentina
Os sacrifícios impostos aos
trabalhadores nos últimos anos são
brutais. Na Europa, cancelam-se
feriados nacionais, aumenta-se a
idade de aposentadoria, cortam-se
direitos como o 13o e 14o salários,
restringe-se o seguro-desemprego,
as pensões e investimentos
sociais. O "Estado de Bem Estar
Social" está sendo destruído, e o
mundo todo caminha, com o
rebaixamento histórico do nível de
vida dos trabalhadores mais
protegidos, para ser uma imensa
área de exploração completa e
absoluta.
Mas o pior ainda pode estar
por vir! A zona do euro,
oficialmente, entrou em nova
recessão ao final do 3o trimestre de
2012. A região viu seu PIB
despencar 0,4%, após já ter caído
no anterior, voltando ao drama de

2009. Longe de ter equilibrado as
finanças de algum local, as
medidas de ataque aos
trabalhadores só fizeram os PIBs
dos países europeus periféricos
cair, aumentando o percentual da
dívida e gerando mais recessão. E,
segundo o próprio FMI, isto não
deve melhorar até 2015, pelo
menos.
Nos Estados Unidos, a
virada do ano vai trazer junto uma
péssima notícia, independente do
Congresso aprovar ou não um novo
mega-aumento do endividamento
do país. Se os Republicanos
impedirem isso, Barack Obama
terá que aumentar drasticamente
os impostos e ainda cortar
centenas de bilhões de dólares em
investimento, levando certamente
à recessão o país mais rico do

mundo. Porém, se houver um
acordo que evite este cenário, isso
será uma solução de curto prazo,
pois o novo nível de endividamento
será ainda mais bombástico no
futuro. É como dar mais corda para
quem quer se enforcar, ou como diz
o ditado "quanto mais alto, maior a
queda".
E, se no coração do
imperialismo, a crise está batendo
com esta força toda, na periferia, ou
seja, nos países semicoloniais, a
crise ainda não estourou com tudo,
mas pode provocar efeitos ainda
mais danosos, visto que há menos
margem de manobra e "excessos"
a cortar. Na Argentina e outros
países muito dependentes da
exportação, o protecionismo é a
nova regra, tentando praticamente
proibir que haja gastos com

importações, além de os governos
estarem virtualmente quebrados!
Na China, onde o
crescimento estava excepcional, a
queda brutal no ritmo de
investimentos e de atração de
recursos, assim como de mercado
externo, provocaram efeitos
gigantescos, com a capacidade
produtiva do país com recordes de
ociosidade e diminuição muito forte
da lucratividade. É claro que, por
seus números colossais anteriores,
a China ainda crescerá mais de 7%
em 2012. Mas isso representa mais
de um terço de queda e alimenta
pressões sociais e políticas
inevitáveis. Greves e atos de
violência e sabotagem têm se
espalhado pelo país, e, se a crise
não for revertida, o Estado burguês
burocrático chinês corre um sério
perigo.

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

Greve Geral na Europa: uma resposta internacionalista inédita
No dia 14 de novembro (o
14N) ocorreu pela primeira vez uma
Greve Geral unificada na Europa.
Portugal e Espanha foram o ponto
de partida da paralisação total de
serviços, transportes, fábricas,
escolas e empresas, numa
histórica Greve Geral ibérica, que
rompeu com as fronteiras nacionais
e que não foi apenas o somatório de
duas greves gerais nacionais, e sim
uma única Greve Geral da
península toda, representando dois
dos países mais atingidos pela
crise econômica europeia e vítimas
dos efeitos desastrosos da
chamada austeridade fiscal, que
corta bilhões dos orçamentos
públicos. No mesmo dia, a Grécia
realizou sua 6ª Greve Geral apenas
em 2012.
A onda de protestos é
reflexo da pressão cada vez maior
dos trabalhadores, e foi assumida
como convocatória internacional
pela Confederação Europeia dos
Sindicatos sob o lema "Pelo
Emprego e pela Solidariedade na
Europa, Não à Austeridade". Na
Itália, houve paralisações de 3 a 4
horas; na França, foram 25
manifestações e outros 16 países
também tiveram manifestações.
Foram 40 organizações sindicais
em 20 países convocando os
protestos! Foi a primeira resposta
articulada com este nível de
unificação da luta no âmbito do

continente europeu.
E s t a r e s p o s t a
internacionalista de luta dos
trabalhadores, não por acaso,
acontece diante da votação da
União Fiscal na UE, que dará ainda
mais poderes à Comissão Europeia
(direção política do bloco) e ao
Banco Central Europeu (autoridade
monetária) de determinar e intervir
em países que “saiam do rumo” no
continente. Entre 2013 e 2014, o
BCE regulará e acompanhará o
conjunto do sistema financeiro do
continente, tendo acesso amplo
aos dados de cada banco nacional
e podendo intervir, se necessário.
Além da perda de autonomia sobre
seus bancos, os países da UE
devem perder sua autonomia
política, pois seus orçamentos
tampouco poderão apresentar um
déficit superior a 3% do PIB de cada
um, sob pena de serem vetados e
desautorizados pela Comissão
Europeia. Os superpoderes que se
estão dando a esta comissão, ao
BCE e ao FMI (os três pilares da
chamada “troika”) caracterizam o
ponto máximo de um projeto de
supressão da soberania nacional e
do direito de autodeterminação dos
povos europeus, em nome de uma
superfederação imperialista
controlada pelos grandes bancos e
empresas.
Pior que os efeitos

institucionais e superestruturais, no
entanto, é o drama social que
citamos no começo do artigo e que
leva milhões às ruas. este é o dado
mais importante para discutir o
futuro da Europa e de seus
trabalhadores: há resistência a
tudo isso, e a Greve Geral do 14N
foi a expressão mais avançada,
ainda que insuficiente, disso.
A resposta unitária dos
trabalhadores, por meio da primeira
Greve Geral internacional deve ser
aplaudida e apoiada
em toda sua
extensão. Mais
greves gerais
d e v e m s e r
convocadas e uma
Greve Geral
continental precisa
ser o próximo
passo! O eixo da
luta é claro: abaixo a
troika e contra os
p l a n o s
d e
austeridade, em
defesa dos direitos
sociais, do emprego
e da soberania
nacional.
Nesta luta,
n ã o s ã o o s
europeus quem
estão sendo
ameaçados. A
redução do custo da

mão-de-obra europeia, altamente
qualificada, se reproduzirá na
retirada de benefícios e arrocho
salarial na América Latina, Ásia,
etc. Pela repetição de forma
ampliada e envolvendo todo o
continente, sob uma única e
poderosa Greve Geral!
Greve Geral, panelaço e
protestos diários deixam Cristina
"suspensa no ar"
Na Argentina, a massa
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tomas as ruas contra o governo
Cristina e os efeitos de suas
medidas e da crise econômica.
Primeiramente, o chamado 8N
relembrou o ano de 2001, quando
os trabalhadores derrubaram De la
Rua do poder. Outra vez, um
panelaço reuniu centenas de
milhares de pessoas no centro de
Buenos Aires, numa manifestação
heterogênea, que questiona
medidas autoritárias da presidente,
junto de seu plano de ajuste, que
permite a escalada da inflação,
congela salários e aumenta
impostos.
Depois desta enorme
manifestação, o movimento
proletário tomou a frente da luta e
realizou a 1ª Greve Geral sob o
Kirchnerismo, o que inclui os dois
governos de Cristina e todo o
mandato de Nestor Kirchner, que
depois faleceu. A dimensão do
retorno do método da Greve Geral,
que derrubou presidentes em
sequência em 2001, alarma o
governo e assusta a burocracia
sindical, que já se dividiu em razão
do giro da população
massivamente à oposição a
Cristina.
O resultado é que inúmeras
greves começaram a estourar, com
muita radicalização, incluindo-se aí
ações de autodefesa,
enfrentamento com a polícia e
exército e até mesmo greves de
policiais. Esta radicalização da luta
de classes argentina,
acompanhando parte do que há de
mais avançado nos conflitos que se
acirram no mundo inteiro, produziu

tradicionalmente vinculadas ou à
CGT peronista ou à CTA, com
relações com a UCR. Neste
momento, há 5 centrais sindicais!
Um núcleo governista segue se
chamando CGT e outro, CTA.
Porém, há mais duas "CGTs" e uma
segunda "CTA", formada pelos
dissidentes do governo. São estes
setores que, identificando ataques
diretos a suas bases sindicais, e
constatando que o governo está
desmoralizado, trataram de
empunhar a bandeira das lutas
recentemente.
A Greve Geral de 20 de
novembro (o 20N) foi o estopim
deste processo, do qual o governo
parece não ter como escapar. Não
há mais margens econômicas de
concessão e seu capital político
está se esgotando. Por seu lado,
os burocratas sindicais fiéis ao
governo estão em cada vez mais
minoria, ao passo que até mesmo
os burocratas dissidentes são
amplamante pressionados e
contestados por seus limites, numa
mistura explosiva que pode levar à
uma nova Greve Geral de 36h no
início de 2013, com o governo
podendo ser derrubado se este
processo avança.
Um novo protesto antes
disso, em 19 de dezembro, serve
de ensaio geral a esta nova
escalada de lutas, que pretende
culminar com a Greve Geral de
36h, a 2a que Cristina enfrentaria, e
que pode selar seu destino.
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É preciso uma direção
revolucionária internacional
Na Grécia, a direita típica de
Samaras, os “socialistas” do Pasok e
até mesmo setores mais “de esquerda”
estão juntos no governo, com só um
objetivo: evitar uma revolução! Apesar
dessa "santa aliança", os
trabalhadores estão enfrentando a
polícia através das Greves Gerais já
realizadas e conflitos nas ruas. Porém,
estão órfãos de uma direção
revolucionária que aponte a ruptura
com o sistema e a luta pelo poder
como a saída para a crise.
Samaras (Grécia), Rajoy
(Espanha) e Passos Coelho (Portugal)
são alvos do ódio popular na Europa,
como Cristina também é na Argentina,
mas eles nada mais são que
marionetes do imperialismo, aplicando
medidas de recessão, austeridade ou
populismo, sem que nada consiga
fazer seus países saírem desta crise
inédita. E nem eles, nem qualquer
outro partido ou setor burguês, ou
mesmo partidos operários
institucionalizados, cooptados e
eleitoreiros, podem representar
qualquer alternativa de mudança.
Para o Movimento
Revolucionário, as massas europeias,
árabes e latinoamericanas em luta
estão cobertas de razão e, mesmo
tendo que enfrentar a traição das
principais centrais sindicais e partidos
ditos de esquerda, estão sabendo
responder nas ruas contra os planos de
saque a que os governos tentam lhes
submeter. Neste momento, é preciso
organizar mais manifestações em
todos os lugares em que for possível,
como forma de demonstrar
solidariedade e apoio à classe
trabalhadora destas regiões, pois a
defesa de seus direitos é a defesa de
todos nós.
Entretanto, também é preciso
tirar conclusões de todas as lutas que
já vem existindo. Por mais Greves
Gerais que se façam, e por mais lutas,
ocupações e mesmo derrubadas de

presidentes que ocorram, sem mudar
profundamente o sistema econômico e
o regime político nada de significativo
vai mudar. Quem faliu não foram estes
governos, ou este ou aquele modelo
econômico. Quem faliu e não tem mais
nada a oferecer aos trabalhadores é o
capitalismo.
É imprescindível sermos os
campeões das lutas, das Greves
Gerais e dos enfrentamentos que
existam, porque cada luta e ação
serve como experiência que vai
fazendo crescer também a consciência
dos trabalhadores. No entanto, se as
ações radicais de hoje forem
superadas por ações ainda mais
radicais amanhã, e assim por diante,
sem a construção de uma ferramenta
nova, que é uma direção
revolucionária, toda a energia e o
sacrifício das massas, de conteúdo
inclusive revolucionário, será perdido.
É por isso que o Movimento
Revolucionário esteve presente na
Europa e no Egito, no meio de seu
processo revolucionário,
representando a Corrente
Revolucionária Internacional (CRI), e
que estivemos presentes na disputa
política na Argentina, seja diretamente
em muitas ocasiões, como Movimento
Revolucionário; seja através de nossos
camaradas da Convergencia
Socialista neste país.
Mas muito mais precisa ser
feito, e queremos colocar os esforços
unificados da FUR, também chamando
outros companheiros a virem discutir
este mesmo projeto, a serviço de
construirmos uma alternativa
revolucionária mundial. As massas
estão fazendo sua parte, com
heroísmo e enorme disposição. o que
falta é canalizar todo este esforço na
direção de mudar, realmente, a
realidade, o que implica o fim do
capitalismo e a conquista do poder
pelos trabalhadores.

