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Tanto as manifestações de junho (juventude popular), como as de julho (centrais sindicais e movimentos sociais) 
foram um impulso à Dilma e ao PT para governarem à esquerda e sustentados pelo povo organizado
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Só há uma opção para avançar:
 

Pela terceira vez depois da eleição de Lula, em 2002, o 

país é chamado a se posicionar nas urnas: avançar 

na construção de um país soberano, socialmente 

justo e solidário ou retroceder ao “modo neoliberal de 

governar”:  arrocho salarial, financeirização da economia, 

concentração de renda, privatizações, submissão aos 

interesses imperialistas.

Dilma sabe que as conquistas populares em 12 anos de 

governo do PT precisam ser ampliadas e consolidadas. Foi 

ela quem melhor respondeu às principais bandeiras 

desfraldadas nas manifestações de junho do ano passado, 

com a criação 1) do programa Mais Médicos, incorporando 50 

milhões de brasileiros à atenção básica e promoção da saúde, 

2) fazendo com que parte dos recursos oriundos da 

exploração do Pré-Sal e da Partilha da exploração do petróleo 

sejam direcionados para a educação e saúde, 3) lançando o 

Plano de Mobil idade Nacional para dar conta do 

congestionamento das regiões metropolitanas e, 4) 

encaminhando para o Congresso Nacional proposta de 

plebiscito para alavancar a reforma política no País.

Reivindicações justíssimas de uma juventude que foi em 

massa para as ruas, muitos dos quais oriundos de segmentos 

DILMA PRESIDENTE!!!
da classe trabalhadora que saíram da 

condição de extrema pobreza (32 milhões de 

brasi leiros) nos 12 anos de governo 

Lula/Dilma.

O “desenvolvimentismo democrático-

popular” do governo Dilma é a base para o 

grande salto pra frente que o Brasil, a classe 

trabalhadora e os setores nacionalistas da 

burguesia vão promover no próximo período, 

integrado aos vizinhos latinoamericanos e 

caribenhos e aos BRICS.

A inserção do Brasil no cenário político, 

social e econômico mundial, com um papel de 

protagonismo e de liderança, tendo à frente 

Lula e Dilma, tira o sono das forças dominantes do sistema 

capitalista mundial. Até ações mais setorizadas, como a 

promoção da Copa do Mundo,  serviram para credenciar 

ainda mais o Brasil como potencia regional e mundial.

Diante disso, o sistema capitalista mexe as suas peças 

para impedir que as forças democrático-populares se 

reafirmem como principal vetor de liderança política no Brasil: 

o objetivo é derrotar eleitoralmente a classe trabalhadora 

brasileira.

Do ponto de vista das forças do capitalismo, tendo a 

imprensa bandida à frente, a eleição pode ser um momento 

propício para criar instabilidade e incerteza em relação ao 

futuro do país. Aproveitam das contradições inerentes ao 

processo de construção de um projeto popular para o Brasil 

para instilar o ódio contra o PT, arrastando para tal setores 

acomodados da pequeno burguesia e das camadas médias 

da população.

Entretanto, longe de ter o total controle do processo e, 

menos ainda, controle da dinâmica da luta de classes e da 

incontível “rebelião das forças produtivas”(Leon Cristalli), os 

principais vetores do capitalismo dominante, oscilam entre 

duas candidaturas capazes de polarizar com a companheira 

Dilma. De fato, a diferença entre Aécio Neves e Marina Silva é mais 

de forma do que de conteúdo. O primeiro representa diretamente o 

intento de unir a burguesia financeira com a grande agricultura 

empresarial e a burguesia industrial, especialmente na região 

sudeste. É a política “café com leite”, dominante no país no início do 

século passado e revivida na eleição de FHC, em1994. A outra 

opção da burguesia é jogar peso em Marina Silva, uma evangélica 

atrasada, patrocinada pelo Banco Itaú, que explora temas 

ambientais e que saiu do PT para fazer “carreira solo” na política.

Um representa um projeto claro, claro, orgânico, de fazer com 

que a burguesia mais vinculada aos EUA retome as rédeas 

perdidas em 2002. A outra opção, Mariana Silva, é a tática ideal para 

semear confusão na própria faixa da base social e eleitoral do 

Partido dos Trabalhadores, na certeza de que, por falta de base 

social consolidada, Marina seja uma espécie de empresa 

terceirizada para executar o projeto do PSDB, que é: desconstruir 

todo o progresso alcançado nos últimos 12 anos no país, o 

crescimento do mercado interno, o crescimento do valor real do 

salário mínimo, a progressiva distribuição de renda, a destinação 

das riquezas naturais para prover as políticas públicas e serviços 

básicos, a integração latinoamericana e o crescimento do peso 

político e econômico do Brasil no mundo.

Daí que não pode ser absolutamente descartada a hipótese de 

o avião que transportava Eduardo Campos ter sido alvo de 

“acidente criminoso”, em 13.8.2014. Não haveria forma mais eficaz 

de ungir Marina Silva 
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Marina Silva, essa mística personagem, tem a mesma funcionalidade e é uma atualização de Fernando Collor de Melo 
desta etapa, mas apoiado em uma política disfarçada de “neopetista” para enganar uma parte da população, misturando em 
um mesmo coquetel duas bebidas mortais para a luta popular: o populismo religioso e a ação mediática do poder político 
econômico transnacional imperialista, ainda que digam combater. Mas, aprendendo com a Bíblia – como dizia o Comandante 
Eterno (Hugo Chávez) – “pelos seus próprios frutos você será conhecido” (Mateus 7.20) 

Tudo isso não é casualidade e sim uma ação política preparada a partir do centro do poder imperial, uma tentativa de 

impedir o progresso do Brasil. É por isso que não nos surpreende, em absoluto, que os campeões da “transparência” não 

podem revelar a forma como eles mesmos são construídos como candidatos pelo Capital mais concentrado. Esse é o caso de 

Marina Silva, que, cinicamente, admite haver recebido mais de 7 milhões de dólares nos últimos 3 anos por suas conferencias 

. Valor recebido de grandes empresas as quais se nega a revelar os nomes, amparada por uma obscura, opaca e nada 

“transparente” cláusula de confidencialidade. 

Vamos derrotar essa conspiração contra-revolucionária com roupagem pseudo ecológica, tentando arrastar honrados 

sentimentos religiosos como aríete conservador para, dissimuladamente, esmagar o progresso social.

São métodos semelhantes aos utilizados na Venezuela, com “Bandeira Vermelha”, ou na Argentina, com a pseudo-

esquerda, ou antes com os senderos luminosos, no Peru, além de outros engendros imperialistas na América Latina.

O sistema capitalista está lançando mão de todo seu arsenal para 

impedir um quarto mandato do PT e tudo o que isso significa para a 

AMÉRICA LATINA como um todo. Há que ter isso claro nas análises e 

palavras-de-ordem, porque essa Marina Silva não é uma mera 

improvisação. Ela é sim produto de uma ação coordenada do 

imperialismo que construiu, há muitos anos, essas correntes que, a 

partir de nosso próprio campo de luta, buscam fazê-los jogar um papel 

contra-revolucionário, muito além  da parte da sociedade que ela diz 

representar e que não há que ignorar e sim ganhar social e 

politicamente.

Da mesma forma que ocorreu na Venezuela Bolivariana y 

Socialista: NÃO PASSARÃO!!
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como candidata à Presidência, e retirar da chapa do PSB o 

controle ainda exercido por setores – tendo à frente, até 

então, o próprio Eduardo Campos – que construiriam a 

aliança com o PT num eventual segundo turno. Setores que 

ainda estavam vinculados à origem da Frente Brasil 

Popular, lançada na primeira candidatura de Lula à 

Presidência, em 1989, e que uniu PT- PCdoB-PSB e, no 2º. 

Turno, o PDT de Brizola. A colocação de Marina Silva na 

cabeça da chapa liquida politicamente esse setor mais à 

esquerda do PSB. A simbologia desse golpe se consumou 

com o rompimento do Secretario Geral  do PSB, Carlos 

Siqueira, com a campanha de Marina.

AO ENTUBAREM MARINA COMO SUA 

CANDIDATA À PRESIDÊNCIA, A ALA ESQUERDA DO 

PSB É LIQUIDADA INTERNAMENTE

Os embaraços criados na atual campanha eleitoral, 

com o surgimento de um terceiro nome para favorecer o 

projeto do segundo nome, repolarizando a disputa, num 

primeiro momento, são parte do arsenal de recursos táticos 

utilizados pelo imperialismo para brecar o avanço eleitoral 

das forças democráticas e populares na América Latina. 

Fizeram isso na Argentina, antes, com Elisa (Gorda) Carrió, 

e, agora, com Sérgio Massa, como também no Chile, com 

Carlos Ominani. Nomes que se projetam como “novidade”, 

anabolizados pela grande mídia, mas que, na verdade, não 

passam de instrumentos, peças de reposição, para o 

sistema capitalista desviar ou interromper a construção de 

projetos de governos democrát ico-populares e 

revolucionários.

O discurso é sempre o mesmo: praticar uma “nova 

política”, falar em geral contra os partidos (mas sempre com 

o foco no partido que dirige o processo; no caso do Brasil, o 

PT), discursar de forma superficial e falso-moralista contra a 

corrupção,  repet i r  à  exaustão concei tos como 

“sus ten tab i l idade”  e  ou t ros  den t ro  do  escopo 

“ambientalista”, entre outras táticas para – sem nunca ir a 

fundo nos problemas da política burguesa, da corrupção e 

das agressões ao meio ambiente - atrair setores populares 

e de camadas médias que se encontram na franja da base 

social que sustenta os governos progressistas e 

revolucionários na América Latina.

Agregado a temas falso-moral istas e falso-

ambientalistas, prometem, no típico figurino neoliberal, 

 
Recrutada pelo inimigo de classe para atacar Dilma e o PT 
Marina Silva:

reduzir gastos com custeio e 

investimentos públicos para 

“redirecionar” recursos para 

educação, saúde e segurança. 

Quanta hipocrisia!! Junto a isso, 

ainda exploram cansativamente 

o tema da “volta da inflação”, 

aproveitando-se de processo de 

sabotagem no âmbi to  da 

economia, com especulação de 

preços, sumiço de produtos, alta 

abusiva de juros, ou seja, por 

meio de instrumentos que a 

própria burguesia controla nos 

elos da cadeia produt iva, 

lançam mão de formas de 

sabotagem que se refletem no 

índice de preços e aí exploram o problema que eles 

mesmos criam atacando o governo Dilma. Como remédio 

assumem a bandeira neoliberal de ‘independência do 

Banco Central’.

PLEBISCITO POPULAR POR UMA 

CONSTITUINTE EXCLUSIVA E SOBERANA DO 

SISTEMA POLÍTICO

Simultaneamente à campanha eleitoral, a realização 

do Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva para a 

Reforma Política teve o condão de levar adiante e 

pressionar para viabilizar a proposta encaminhada há um 

ano por Dilma ao Congresso Nacional e boicotada pelas bancadas 

da própria base aliada da Presidenta. Mesmo dentro da bancada 

do PT houve resistências em tocar pra frente a proposta de reforma 

política e, por meio dessa iniciativa estratégica, responder aos 

anseios de milhões de jovens que se manifestaram nas principais 

capitais do Brasil no ano passado.

Aliás, uma avaliação mais completa e objetiva das 

manifestações de junho de 2013 ainda é uma pendência dentro do 

Partido dos Trabalhadores, de maneira a aprofundar a relação ida-

e-volta com uma vanguarda da juventude popular e  a alavancar 

ainda mais as políticas públicas voltadas especialmente para as 

regiões metropolitanas.

No que estava ao alcance imediato de Dilma, como o Mais 

Médicos e a reserva de recursos do PréSal para a educação e 

saúde, houve avanços evidentes. Do ponto de vista da “mobilidade 

urbana”, há uma dependência institucional ao chamado “pacto 

federativo” que coloca o plano nacional do setor na dependência do 

compartilhamento de municípios e estados. No que toca à reforma 

política, o debate acabou empoçado no Congresso Nacional, por 

contrariar interesses corporativos dos próprios parlamentares.

O impulso das ruas repercutiu internamente ao PT, eis que, 

houve um movimento interno no sentido de empoderar a juventude e 

as mulheres, colocando em pratica as decisões do IV Congresso 

Partidários que ampliou a cota de gênero e estabeleceu cotas para 

jovens e negros nos coletivos dirigentes. 

Como os desdobramentos político-organizativos das 

manifestações de junho de 2013 ficaram em aberto, dada a 

heterogeneidade do próprio movimento, abriu-se uma disputa para 

segue
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1. Lucro do BNDES: 

2002 – 550 milhões

2013 – 8,15 bilhões

2. Lucro do Banco do Brasil: 

2002 – 2 bilhões

2013 – 15,8 bilhões

3. Lucro da Caixa Econômica 

Federal:

2002 – 1,1 bilhões

2013 – 6,7 bilhões

4 Produto Interno Bruto: 

2002 – R$ 1,48 trilhões

2013 – R$ 4,84 trilhões

5. PIB per capita:

2002 – 7,6 mil

2013 – 24,1 mil

6. Dívida líquida do setor público: 

2002 – 60% do PIB

2013 – 34% do PIB

7. Produção de veículos: 

2002 – 1,8 milhões

2013 – 3,7 milhões

8. Safra Agrícola: 

2002 – 97 milhões de toneladas

2013 – 188 milhões de toneladas

9. Investimento Estrangeiro 

Direto: 

2002 – 16,6 bilhões de dólares

2013 – 64 bilhões de dólares

10. Reservas Internacionais:

2002 – 37 bilhões de dólares

2013 – 375,8 bilhões de dólares

11. Índice Bovespa: 

2002 – 11.268 pontos

2013 – 51.507 pontos

12. Empregos Gerados: 

Governo FHC – 627 mil p/ano

Governo PT – 1,79 milhões p/ano

13. Taxa de Desemprego: 

2002 – 12,2%   2013 – 5,4%

14. Valor de Mercado da 

Petrobras: 

2002 – 15,5 bilhões

2014 – 104,9 bilhões

15. Média de Lucro da Petrobras: 

Governo FHC – 4,2 bilhões p/ano

Governo PT – 25,6 bilhões p/ano

16. Falências Requeridas em 

Média p/ano: 

Governo FHC – 25.587

Governo PT – 5.795

17. Salário Mínimo: 

2002 – 200 Reais (1,42 cestas 

Avanços e conquistas de 12 anos de governo Lula/Dilma:
Contra os fatos não há argumentos!

básicas)

2014 – 724 reais (2,24 cestas 

básicas)

18. Dívida Externa em Relação às 

Reservas:

2002 – 557%

2014 – 81%

19. Economia do Mundo:

2002 - 13ª      2014 - 7ª

20. PROUNI – 1,2 milhões de 

bolsas

21. Salário Mínimo Convertido em 

Dólares:

2002 – 86,21         2014 – 305,00

22. Passagens Aéreas Vendidas:

2002 – 33 milhões

2013 – 100 milhões

23. Exportações:

2002 – 60,3 bilhões

2013 – 242 bilhões

24. Inflação Anual Média:

Governo FHC – 9,1%   Governos PT 

– 5,8%

25. PRONATEC – 6 Milhões de 

pessoas

26. Taxa Selic:

2002 – 18,9%        2012 – 8,5%

27. FIES – 1,3 milhões de pessoas 

com financiamento universitário

28. Minha Casa Minha Vida – 1,5 

milhões de Famílias beneficiadas

29. Luz Para Todos – 9,5 milhões 

de pessoas beneficiadas

30. Capacidade Energética: 

2001 - 74.800 MW

2013 - 122.900 MW

31. Criação de 6.427 creches

ver quem poderia faturar em cima aqueles 

acontecimentos. O poder econômico e sua 

mídia resolveram faturar dentro do ambiente 

eleitoral, surfando em cima de uma suposta 

“maioria silenciosa” contra Dilma e o PT.

E é aí que Marina se encaixa nesse 

figurino muito mais que Aécio Neves, já que 

ela se propõe a governar por cima dos 

partidos (escolhendo “os melhores” de cada 

partido, como ela cinicamente afirma) e, na 

prática, abraçando o programa tucano-

neoliberal e governando contra o PT, em 

relação ao qual nutre imenso ressentimento 

pessoal, já que nunca foi figura central num 

partido que surgiu das lutas operárias, do 

confronto contra o Capital, e não de um 

ambientalismo difuso e na franja da luta-de-

classes. Lauro Campos (ex-senador do PT, 

que conviveu com ela no Senado Federal) 

d e fi n i u  a  c a b e ç a  d e  M a r i n a  c o m o 

hegemon izada  pe las  re lações  p ré -

capitalistas, tendo em conta a sua própria 

origem política e social. Ou seja, quando a 

humanidade reafirma a luta pelo Socialismo, 

ela ainda está na luta por mais capitalismo, 

daí a sua subordinação direta ao Banco Itaú e 

a economistas neoliberais como Andre Lara 

Rezende que serviu ao governo Collor de 

Mello.

Para garantir a reeleição de Dilma, está 

colocada a necessidade de - em permanente 

articulação política com o PT e com Lula 

sempre à frente -  reafirmar os compromissos 

de governo principalmente com a população 

das grandes regiões metropolitanas, com 

respostas rápidas, principalmente dirigidas a 

um segmento da juventude popular chamada 

de “nem, nem” (nem estuda, nem trabalha), 

estimada em 10 milhões de pessoas. 

Para tanto, transplantar as políticas 

públicas de geração de trabalho e renda 

existentes no campo (crédito social, compras 

governamentais etc.) para as regiões 

metropolitanas, de maneira que, unida à 

v i tor iosa estratégia de formação do 

PRONATEC, possam ser formados, sem 

burucracia, milhares de coletivos e de 

empreend imen tos  au toges t i oná r i os 

compostos por  jovens trabalhadores para 

vender produtos e serviços para os governos 

locais, governo federal, sistema S, sindicatos 

etc. É a estratégia de apoio e fomento da 

Economia Solidária, como transição da velha 

economia capitalista que ainda não morreu 

para a nova economia (socialista) que ainda 

está no embrião.  Esse é o caminho para a 

vitória de Dilma e dos candidatos do Partido 

dos Trabalhadores e das forças políticas 

aliadas. 

32. Ciência Sem Fronteiras – 100 mil 

beneficiados

33. Mais Médicos (Aproximadamente 

14 mil novos profissionais): 50 milhões 

de beneficiados

34. Brasil Sem Miséria – Retirou 22 

milhões da extrema pobreza

35. Criação de Universidades Federais: 

Governos do PT - 18

Governos do FHC - zero

36. Criação de Escolas Técnicas:

Governo PT - 214 

Governo FHC - 0

De 1500 até 1994 - 140

37. Desigualdade Social: 

Governo FHC - Queda de 2,2%

Governo PT - Queda de 11,4%

38. Produtividade: 

Governo FHC - Aumento de 0,3%

Governo PT - Aumento de 13,2%

39. Taxa de Pobreza:

2002 - 34%

2012 - 15%

40. Taxa de Extrema Pobreza:

2003 - 15%

2012 - 5,2%

41. Índice de Desenvolvimento 

Humano:

2000 - 0,669 

2005 - 0,699

2012 - 0,730

42. Mortalidade Infantil:

2002 - 25,3 em 1000 nascidos vivos

2012 - 12,9 em 1000 nascidos vivos

43. Gastos Públicos em Saúde:

2002 - 28 bi

2013 - 106 bi

44. Gastos Públicos em Educação:

2002 - 17 bi      2013 - 94 bi

45. Estudantes no Ensino Superior: 

2003 - 583.800  2012 - 1.087.400

46. Risco Brasil (IPEA):

2002 - 1.446        2013 - 224

47. Operações da Polícia Federal:

Governo FHC - 48 

Governo PT - 1.273 (15 mil presos)

48. Varas da Justiça Federal:

2003 - 100       2010 - 513

49. 38 milhões de pessoas ascenderam 

à Nova Classe Média (Classe C)

50. 42 milhões de pessoas saíram da 

miséria
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O
s chamados “Fundos Abutres” expressam 

tanto a voracidade inerente ao sistema 

capital ista como também sua enorme 

debilidade nesta etapa da história.
É a crise mundial do sistema que explode de 

formas diferentes na Europa, América Latina ou no 
EUA, mas com uma mesma raiz estrutural. O 
capitalismo em sua concentração financeira já não 
pode desenvolver a estrutura produtiva sem entrar em 
antagonismo com seu sistema econômico. O fato de 
que um punhado de famí l ias ou empresas 
multinacionais detenham uma renda equivalente à 
renda de 3,35 bilhões de habitantes do planeta é uma 
mostra dolorosa, criminosa de uma sociedade que não 
tem nenhum porvir que seja de progresso social.

É dentro desse contexto que há que situar a 
disputa entre o governo e povo argentino e os 
chamados “fundos abutres”. Eles são a ave negra (com 
perdão dos cidadãos negros que estão sendo 
selvagemente assassinados e reprimidos nos EUA) 
que se opõe ao desenvolvimento de uma Luminosa 
América Latina, região que ainda contendo as 

COMUNICADO DO PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (Trotskista-Posadista)
APOIAMOS OS PROJETOS DE LEI DA PRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER 

PARA ENFRENTAR OS FUNDOS ABUTRES

ARGENTINA

EM DEFESA DO POVO, DO CONSUMIDOR E DO ABASTECIMENTO

contradições própr ias do capi ta l ismo, está 
desenvolvendo um caminho de Libertação e 
Independência nacional nesta sua primeira fase que 
caminha rumo à harmonização necessária: a transição 
em construção de uma nova sociedade, na economia 
e nas relações sociais. E isso inevitavelmente negará, 
no curto prazo, o sistema que gera esses fundos 
abutres, com perdão das aves que, ao contrário, 
limpam a natureza.

Esse é o fundo da questão, na nossa opinião. É a 
realidade nua e crua de um sistema baseado na rapina 
e na exploração do trabalhador, mas que nesta etapa, 
voltando contra si, agride o desenvolvimento da 
economia produtiva socialmente. É o capitalismo 
imperialista que necessita CONTROLAR A VIDA DO 
PLANETA, OS SEUS RECURSOS NATURAIS E A 
FORÇA DE TRABALHO. Por isso, não é um problema 
de dólares a mais ou a menos, e SIM DE CONTROLAR 
OS PAÍSES A PARTIR DE DENTRO, como na Grécia, 
Portugal, Espanha, Perú, México, Ucrânia etc.

Apoiamos o envio, ao Legislativo, dos projetos de 

lei como o que freia a agressão dos Fundos Abutres, como a 
que faz a Defesa do Consumidor e Abastecimento. As 
colocações da companheira presidenta Cristina Fernandez 
de Kirchner, de Axel Kicillof e Carlos Zanini (ministros) são 
claras e expressam a decisão política do Governo Nacional 
e Popular de não dar espaço para ações que possam 
desestabilizar a economia e o desenvolvimento do país. 

Nesse sentido, e muito além da origem de uma espúria 
divida gerada e regenerada pelos que expressam o mesmo 
interesse dos Fundos Abutres. Consideramos que o 
pagamento da Dívida Externa, estatizada antes pela direita 
conservadora e reacionária, neoliberal na política, não é 
uma conclusão em si mesmo e sim uma ESTRATÉGIA DE 
PODER para enfrentar, ainda cedendo com pagamentos 
socialmente injustos, a um inimigo da humanidade que, por 
enquanto, detem controles mundiais da economia, mas que 
também está em decadência, resultado de uma linda 
combinação de luta dos povos e governos progressistas 
revolucionários. Mas países que, POR ENQUANTO, 
dependem de relações comerciais dentro do sistema.

Por isso apoiamos com toda a força os Acordos com 
os BRICS, com a China Estado operário suigeneris, com 
Rúsia (pseudônimo atual da URSS), com a Integração 

Regional que deverá avançar à UNIDADE REGIONAL 
P O L Í T I C A  A N T I M P E R A I L I S TA  D E  E S TA D O S 
REVOLUCIONÁRIOS, como parcialmente está sendo feita na 
prática.

Saudamos a companheira Cristina Fernandez de 
Kirchner, seu ministro A. Kicilof, ao Secretário Legal e Técnico 
C. Zanini, por sua decisão política que socialmente é 
absolutamente REVOLUCIONÁRIA ao enfrentar, nos termos 
necessários, a AGRESSÃO IMPERIALISTA QUE BUSCA 
CAPTURAR A ARGENTINA ESCUDADOS NOS FUNDOS 
ABUTRES.

E s t e n d e m o s  u m  C H A M A D O  A T O D A S  A S 
ORGANIZAÇÕES POLITICAS, SINDICAIS, SOCIAIS, 
CULTURAIS, ESPORTIVAS, aos trabalhadores do pais e da 
América Latina a APOIAR A LUTA DO GOVERNO 
ARGENTINO NA DEFESA DE SUA SOBERANIA 
ECONÔMICA E POLITICA.

Buenos Aires, 20 de Agosto de 2014
Eliseo Ramírez
Direção Nacional del Partido Obrero revolucionario 

(Trotskista-Posadista)



Leon Cristalli – 28 de agosto de 2014

Q
ueridos Camaradas, estas 
linhas vão para reforçar que 
estamos num curso irreversível 

de confrontação entre o imperialismo 
agônico e o capitalismo em sua etapa 
final, em todas suas distintas versões. 
Mas queremos expressar NOSSO 
TOTAL APOIO À INTERVENÇÃO, 
qualquer que seja o nível militar desta, 
Q U E  E S T Á  P R O M O V E N D O  O 
EXERCITO VERMELHO, o mesmo 
que FOI ORGANIZADO POR DON 
LEON TROTSKI, que intervem na 

Ucrânia PARA IMPEDIR UM MASSACRE COMO O QUE PROMOVE O “CHOCOLATERO TOMOSHENKO”, 
bombardeando cidades abertas, hospitais, escolas como na Faixa de Gaza.

Há que ver que, além disso, o imperialismo, está retomando a iniciativa na Síria, por meio desses 
pseudoislâmicos. Os que assassinam no Iraque etc. e fazem a fantochada do degolamento de um “jornalista” 
(?) que ao final era um agente da CIA. Que tal? 

Achamos que a intervenção, reiteramos, qualquer que seja o nível ou inclusive que possa ter recuo ou não, 
já é um progresso imenso na história esta ação da URSS sob o pseudômino de Rússia. Isso não é Polônia, 
Hungria ou Checoslováquia de 50 anos atrás. Essa é a realidade CONCENTRADA DO CURSO 
IRREVERSIVEL DA REVOLUÇÃO SOCIALISTA MUNDIAL ONDE SE UNEM A LUTA DE CLASSES COM A 
REBELIÃO DAS FORÇAS PRODUTIVAS.

Não é um problema militar, mesmo que o pareça na forma. Nós temos escrito sobre tudo isso, analisando, 
extraindo conclusões e propondo tarefas IMPRESCINDÍVEIS PARA AFIRMAR O PROGRESSO. A guerra 
não é progresso e sim A POLÍTICA QUE UTILIZA AS ARMAS COMO FORMA DE PROGRESSO... 

Devemos chamar os povos do mundo a IMPEDIR TODA INTERVENÇÃO DE FORÇAS 
CONTRAREVOLUCIONÁRIAS. Não temer sair com um CLARÍSSIMA POSIÇÃO DE QUE DEFENDER A 
PAZ É APOIAR O POVO, GOVERNO E O EXÉRCITO VERMELHO DA RÚSSIA. Apoio às REPÚBLICAS 
POPULARES com um funcionamento soviético. Tudo isso  ESTÁ EM DEZENAS DE CARTAS E 
DOCUMENTOS PÚBLICOS ANTERIORES QUE DEVEMOS DINAMICAMENTE ORGANIZAR SUA  
APLICAÇÃO.

Neste momento estamos ante a um TREMENDO FRACASSO de uma “greve geral” da reação e seus 
PSEUDO-ESQUERDA que pretendiam paralisar o país e o que vemos é que 75% do país não só não acata a 
“greve” como a repudia, apesar da ação das PATOTAS, BARRA-BRAVAS DO FUTEBOL que são assassinos 
pagos pelos que os sustentam que são os mesmos que financiam os pelegos Barrionuevo e Moyano 
(dirigentes sindicais).

Vemos como o curso vai separando o joio do trigo, porque esta ação, coordenada pela CGT de Moyano, 
recebe apoio da AMERICAN TASK FORCE ARGENTINA, que é o grupo de ação dos ianques na Argentina e 
representantes dos Fundos Abutres. Como as pessoas dizem: “mais claro que água”. 

Nós nos preparamos para uma duríssima etapa de luta entre o PROGRESSO AVANÇADO SOBRE A 
LUTA DE CLASSE E A CONTRARREVOLUÇÃO UTILIZANDO TODO O ARCO “OPOSITOR”, que reúne em 
uma mesma ALIANÇA REACIONÁRIA, a oligarquia, a sociedade rural, a Federação Agrária, a União 
Industrial, os partidos de direita e centro e alguns sindicatos controlados por Moyano e Barrionuevo.

Acreditamos que há uma luta interna muito dura na CGT de Moyano, onde há setores como Plaini, Smith e 
outros companheiros que ficaram colados a Moyano. 

Ficamos por aqui. Um grande abraço e VIVA O SOCIALISMO!! 5

Carta à Seção Brasileira sobre a Conjuntura Mundial 

Intervenção da Rússia na Ucrânia e a “greve pelega” na Argentina

Na Ucrânia, o triunfo do Estado operário socialmente 

soviético ESTÁ CLARÍSSIMO, NÃO PUDERAM DERROTAR AS 

REGIÕES COM GOVERNO POPULARES e o exército ucraniano 

se retirou dos principais lugares. Creio que o acordo é PORQUE, 

de outra forma, CAIRIA TODA A UCRÃNIA e não poderiam deter o 

curso que viria depois, com repercussões dentro da própria Rússia 

de base soviética. 

Trata-se de um enorme triunfo do Exército Vermelho, 

criado por León Trotski. A aliança soviética de classes e setores da 

sociedade é muito clara ali agora. E nisso PUTIN joga sem dúvida 

um papel, que inclusive ultrapassa os seus próprios objetivos, 

processo em relação ao qual ele, particularmente, não se opõe.

Últimas sobre o processo 
na Ucrânia 

(Leon Cristalli – 11 set 2014)

Jornal Frente Operária

Uma publicação do M-26 (Seção Brasileira 

da IV Internacional Posadista). 

Blog, webpage, email, facebook:

- http://ivinternacionaldf.wordpress.com/

- www.cuartainternacionalposadista.org

- IV Internacional Posadista https://twitter.com/IVINTERNACIONAL

Seção Brasileira: https://twitter.com/IVposadistaBR

- IV Internacional Posadista https://www.facebook.com/pages/IV-

Internacional-Posadista/730693333660238

http://www.youtube.com/user/TV4Internacional
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Por: Eliseo Ramirez*

 HUMANIDADE ESTÁ VIVENDO UMA GUERRA 

APERMANENTE DO SISTEMA CAPITALISTA, 

PROLONGADA NO TEMPO E ASSASSINA EM SUA 

TAREFA DE DESTRUIÇÃO. PERMANENTE COMO 

TAMBÉM É A REVOLUÇÃO SOCIALISTA PELA QUAL 

LUTA PARTE CONSCIENTE DA HUMANIDADE. 

Enquanto acontecia a Copa do Mundo de futebol, na 

Palestina, o SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL DECIDIA A 

NOVA SOCIEDADE ESCRAVISTA MODERNA QUE QUER 

CONSTRUIR.O problema não é Israel ou Palestina, o 

sionismo ou o Hamas, nem a concretização da alternativa 

mais lógica de “Dois Povos, um Estado”; o problema é como 

o imperialismo está pressionando com a guerra mundial, no 

Iraque, na Líbia, Palestina, Síria e Ucrânia, para definir seu 

futuro como império mundial. E faz isso em meio a uma 

imensa crise econômica e política em seu interior, que tenta 

resolver pela via militar contra a humanidade. O 

imperialismo está definindo, internamente, a direção que vai 

dar a resposta contrarrevolucionária à revolução 

permanente mundial que se desenvolve em distintas 

formas, características e condições nacionais, mas com um 

mesmo sentido de liberação nacional, popular e social. 

E por essa condição de instabilidade do planeta é que o 

presidente Vladimir Putin gira o mundo fazendo alianças 

econômicas, políticas e militares estratégicas, assim como a 

República Popular da China. Isso confirma a gravidade e a 

profundidade da crise mundial, que tem a ver com uma 

estrutura superior em construção que supera as direções 

atuais, as quais, porém, ao mesmo tempo, avançam e 

amadurecem impulsionadas e sustentadas pelas massas do 

mundo e sua consciência socialista.

Nós dedicamos estas “reflexões” ao povo palestino, que 

luta por sua Independência a qual não poderá ficar nas mãos 

de uma burguesia ainda em improvável processo de 

construção; dedicamos também a essa maioria semi-

silenciosa de milhões de judeus-israelenses que não 

concordam com a selvageria nazi-sionista de seu governo, 

SOLIDARIEDADE COM O POVO PALESTINO
Na Pales�na, o sistema capitalista mundial mostra a "nova sociedade escravista moderna" que quer construir

agente e “porta-aviões de terra” do imperialismo na área; 

dedicamos também ao povo da Ucrânia que se sublevou 

contra a opressão do sistema capitalista europeu e das 

máfias da velha burocracia, esta que quer negociar porque 

teme que AS FAÍSCAS VIREM INCÊNDIO QUE MANDARÁ 

PELOS ARES A COEXISTÊNCIA PACÍFICA E OS 

ACORDOS POR BAIXO DOS PANOS: esta política 

burocrática leva em conta que o enfrentamento com o 

imperialismo é uma “guerra de desastre final”, ao mesmo 

tempo que este, por sua vez, desenvolve essa guerra “por 

partes” a cada dia em todo o mundo. Ou não é guerra o que 

faz, e inclusive com viés econômico, contra a Argentina 

através dos FUNDOS ABUTRES (com o perdão dos 

abutres, aves que cumprem importante função ambiental)? 

O fundo, o real, é que o confronto não é entre Putin e Obama 

como governos ou indivíduos, mas sim A HISTÓRIA E SEU 

PROGRESSO, QUE JUSTIFIQUE SUA EXISTÊNCIA E 

PAPEL NA NATUREZA, E A NOVA SOCIEDADE 

SOCIALISTA.

Por isso, frente o massacre em Gaza, o povo Palestino 

se agiganta, porque o povo não retrocede; e, defendendo 

seus direitos nacionais, é como se defendesse os direitos 

de todos os povos do mundo.

Há momentos destas etapas em que o curso da história 

Dia 5 de outubro é dia de votar em DILMA e no 

13 (Par�do dos Trabalhadores)

E, além disso, todo dia 5 de cada mês é dia de 

manifestação pela Libertação dos Cinco 

companheiros cubanos presos nos EUA por 

combaterem o terrorismo. 

Par�cipe de Atos e Manifestações. 

Manifeste-se também nas redes sociais, 

twi�ers e facebook.

faz uma reflexão e se prepara para enfrentar o imperialismo 

unipolar. O BRICS+A é um deles, as viagens de Putin e do 

presidente da China pela América Latina é outro, a crise na 

Palestina e a intervenção do Egito impondo uma paralização nos 

assassinatos nazi-sionistas na Palestina e em Gaza, é outro.

Não basta “denunciar e repudiar”, isso não faz diferença pro 

sistema. É preciso reagir organizando os povos e derrotando o 

sistema em seu próprio covil. A ausência de uma Internacional 

Comunista de Massas, de partidos marxistas revolucionários de 

massas, de Centrais Sindicais que assumam a defesa do 

trabalhador desde o campo da LUTA DE CLASSES, as enormes 

contradições dos autoproclamados partidos e organizações de 

esquerda, o surgimento de diversas organizações sociais, como o 

invento das ONGs, a crise dos Partidos Comunistas do mundo – 

sem saída na medida em que não fazem o balanço em perspectiva 

acerca do stalinismo e sua função no Estado Operário –, a crise 

final da socialdemocracia, dos Partidos Socialistas do mundo, tudo 

isso, somado a outras centenas de elementos que não podemos 

incorporar neste espaço, são a base necessária para 

REDISCUTIR UMA VEZ MAIS a etapa de transição e a construção 

da nova direção revolucionária da humanidade.

O povo Palestino e sua digna luta pelo direito a sua nação sem 

conflitos com os demais, é a mesma luta, que saudamos, dos 

milhões que no Chile, Colômbia, Costa Rica e Argentina 

manifestaram-se metendo alegria às derrotas esportivas na Copa. 

A HUMANIDADE NÃO SE SENTE DERROTADA PELAS 

TRANSNACIONAIS IMPERIALISTAS, seja ADIDAS, NIKE etc... 

Do mesmo modo que o povo Palestino não se sente derrotado pelo 

novo massacre assassino com o qual o imperialismo e o sionismo 

querem mostrar ao mundo que estão dispostos a impor seu modelo 

de sociedade escravizada. Só assim se explica toda a fúria contra o 

povo palestino. Ou seja, não é por significado cultural, político, 

social ou econômico atual da Palestina, mas sim pelo exemplo que 

o povo Palestino dá de um nível da consciência humana que tem a 

segurança de que é preciso acabar com o putrefato regime 

capitalista e construir uma nova sociedade, o socialismo.

Eliseo Ramirez-15 de julho de 2014

Pela Direção Nacional do POR (Trotskista-Posadista) argentino 



(reprodução de matéria da Agência Prensa Latina) -12 set 
2014

Síria -  - Em Washington e em várias Prensa Latina

capitais europeias já se esfregam as mãos, pois as amplas 

zonas do Iraque e da Síria controladas pelo extremista 

Estado Islâmico (EI) abre as portas ao Ocidente para uma 

intervenção a grande escala no Oriente Médio.

A ofensiva do EI permite, também, cumprir um velho 

sonho: a balcanização da região, que possui as principais 

jazidas de hidrocarbonetos do mundo.

Com dezenas de milhares de homens, armamento 

sofisticado e abundante financiamento, o Daesh (acrônimo 

em árabe desse grupo) passou de uma minúscula formação 

para representar uma verdadeira ameaça para o Iraque e a 

Síria.

Decapitações, crucificações, violações sexuais, 

assassinatos em massa e outros crimes nas zonas que 

controla, fazem desse grupo sinônimo de terror.

O Estado Islâmico e a Frente al Nusra, braço da al-

Qaeda na Síria, foram capazes de crescer graças às 

doações dos aliados da Casa Branca no Golfo Pérsico, disse 

Andrew Tabler, analista do Washington Institute for Near East 

Policy.

Durante os últimos três anos, Damasco denunciou o 

apoio vindo do exterior aos grupos armados e advertiu sobre 

o perigo que representavam para a região e o mundo, mas 

suas palavras foram ignoradas.

Com o argumento de combater o terrorismo, agora a 

Casa Branca iniciou bombardeios no Iraque, país que invadiu 

em 2003, e ameaça com ampliá-los ao país vizinho, na mira 

há vários anos.

No entanto, muitos poucos falam do jogo de xadrez que 

Washington e outros atores internacionais e regionais 

impulsionam como parte do grande jogo geopolítico.

As atuais fronteiras da região (com uma ou outra 

variação) datam do fim da I Guerra Mundial (1914-1918), 

quando a Grã-Bretanha e a França aplicaram o acordo 

secreto de Sykes-Picot para dividir a zona.

Precisamente essas demarcações impostas por 

potências estrangeiras foram sempre um elemento 

perturbador e de atritos entre os países árabes durante 

décadas, incitados convenientemente pelo Ocidente.

A utilização de diferenças políticas, religiosas, 

fronteiriças e até econômicas propiciaram os planos para 

balcanizar a região.

O objetivo é o que muitos cientistas políticos conhecem 

como "a teoria do caos construtivo", que permitiria às antigas 

metrópoles e aos Estados Unidos remodelar e desenhar 

novas fronteiras e instaurar governos afins na região.

Em um discurso ao Congresso em fevereiro passado, o 

tenente-general Michael Flynn, então chefe da Agência de 

Inteligência de Defesa, advertiu que o EI lançaria um ataque 

em massa em 2014 em ambos os lados da fronteira.

Segundo o Centre for Research on Globalization, 

membros chave dessa organização terrorista receberam 

treinamento da Agência Central de Inteligência norte-

americana (CIA) em um acampamento secreto nas 

redondezas da cidade jordaniana de Safawi, em 2012.

"Os campos de treinamento secretos estadunidenses 

na Jordânia e em outros países treinaram vários milhares de 

combatentes muçulmanos nas técnicas de guerra irregular, 

sabotagem e no terror geral", revelou o ideólogo militar.

Representantes do Movimento 26 de 

Julho (PT-IV Internacional Posadista) 

reuniram-se recentemente com o 

Embaixador da Síria, Ghassan Nseir. Na 

ocasião foi estabelecido o compromisso 

de organizar um movimento de apoio ao 

governo e ao povo da Síria, vi�mados há 

três anos por impiedosos ataques de 

grupos  armados  pe las  potênc ias 

imperialistas, conforme descrito na 

matéria acima, de Prensa La�na. 

O Movimento de Solidariedade à Síria 

terá a função de divulgar a verdade dos acontecimentos naquele país, mobilizar os setores democrá�cos da 

sociedade civil e cobrar do Itamaraty uma postura mais dura em relação as ações imperialistas na região, 

seguindo os posicionamentos da maioria dos países dos BRICS, especialmente a Rússia, cuja ação 

diplomá�ca e militar contribuiu decisivamente para impedir que a Síria �vesse o mesmo des�no recente da 

Líbia.

Em Tempo: Saudamos as declarações do Ministro das Relações Externas da Rússia, Serguei Lavrov, dia 

15 de setembro, apoiando a Síria e Iraque contra o chamado Estado Islâmico.

Também há numerosas denúncias sobre instalações 

similares na Turquia e na Líbia, que depois da agressão ocidental 

se converteu em um viveiro de jihadistas.

O Daesh não tinha o poder para conquistar e ocupar Mosul (a 

segunda cidado iraquiana) por si só. O que tem ocorrido é o 

resultado da colaboração com a inteligência de alguns países da 

região com grupos extremistas dentro do governo iraquiano, disse 

o jornalista iraniano Sabah Zanganeh.

Uma reportagem do jornal The Wall Street Journal destacou 

que um comandante militar do EI, o georgiano de origem 

chechena Tarkhan Batirashvili, fez das guerras no Iraque e na Síria 

uma luta "geopolítica entre os Estados Unidos e a Rússia".

Batrashvili é um produto de um programa conjunto dos 

Estados Unidos e da Georgia, assegurou Jeffrey Silverman, 

correspondente nesse último país do jornal eletrônico norte-

americano Veterans Today.

A Síria e o Iraque sofrem hoje com as políticas das potências 

ocidentais que durante anos fecharam os olhos e financiaram as 

organizações radicais com um objetivo claro: justificar a 

intervenção com o argumento do combate ao terrorismo. 

Mesmo sem termos ainda os números finais do 

Plebiscito Popular pela Convocação de uma Constituinte 

para a Reforma Política, entendemos como totalmente 

vitoriosa a realização dessa consulta popular ao longo do 

país, na Semana da Pátria, organizado pelos movimentos 

sociais e apoiado pelo PT.

 Há uma convicção de que um novo marco legal nas 

relações político-eleitorais e na função dos partidos 

políticos no Brasil favorecerá ao processo transformador 

iniciado em 2002 por Lula e Dilma.

Esse sentimento esteve na essência das 

manifestações de junho de 2013 e, agora, a reeleição de 

Dilma fortalecerá a proposta , impedindo qualquer recuo 

do Congresso Nacional.

PLEBISTICITO 

POPULAR SOBRE 

A REFORMA POLÍTICA

Estado Islâmico, a nova estratégia de Washington



Um dos governos que do PT em disputa pela reeleição é o Governo do Distrito Federal, 

tendo à frente o companheiro Agnelo Queiroz.

Nas palavras de Lula, reelegendo Agnelo, a população do DF dará a ele a possibilidade de ser 

o melhor governador da história de Brasília!

É uma disputa acirradíssima, onde uma faixa da população ainda se sente atraída pelo 

populismo raso da direita, representada pelos seguidores de Joaquim Roriz e de Arruda (que 

ocupou o Palácio do Buriti, de 2007 a 2009, e foi primeiro Governador preso da história do País).

Numa região com pouco peso da classe operária, e tendo os movimentos populares com um 

difuso recorte de classe, a disputa política ainda passa basicamente pela relação com as 

camadas médias da população, com forte peso do setor público e do setor secundário (prestação 

de serviços).

Num rápido balanço nesse primeiro governo Agnelo, constatamos uma melhoria da quantidade 

e qualidade das políticas públicas em todas as áreas, com destaque para a área de mobilidade 

urbana, a construção recorde de ciclovias, o encaminhamento da construção de 100 mil 

moradias com toda infraestrutura, a nomeação por concurso de 33 mil servidores públicos, a 

construção de creches, UPAs, o respeito aos 

direitos humanos, a transparência, a democracia na 

relação com os movimentos sociais e o saneamento 

geral da máquina pública que havia sido destroçada 

por treze anos de governos de direita no Distrito 

Federal.

Por tudo isso e muito mais. Agnelo e o Partido dos 

Trabalhadores merecem mais um mandato para o 

Governo do Distrito Federal.

É AGNELO GOVERNADOR
MAGELA SENADOR!

Eleições em Brasília: 

Com o primeiro turno marcado para 26 de outubro, as eleições 

presidenciais no Uruguai são, junto com a eleição no Brasil, 

acontecimento de extrema importância na conjuntura política do 

Continente.

E o candidato da esquerda e da unidade latinoamericana é o 

companheiro Tabaré Vasquez, da Frente Ampla, que foi presidente de 

2004-2009, sucedido por Pepe Mujica (na foto com Tarso Genro, em 

ato-símbolo da integração das políticas públicas de apoio e fomento 

da economia solidária na região). 

Com Tabaré, a consígnia defendida pelo POR-Posadista (Partido 

Obrero Revolucionário), partido fundador da Frente Ampla, FRENTE 

AMPLA NO GOVERNO, PIT-CNT (Central Sindical do Uruguai) NO 

PODER!, certamente terá muito mais espaço para se concretizar.

TODO APOIO A TABARÉ VASQUEZ! Que junto com Dilma, 

Cristina e Maduro fortalecerão o Mercosul Social e a Integração 

latinoamericana!

É DILMA DE NOVO COM A FORÇA DO POVO!

É DILMA NO BRASIL 

E TABARÉ NO URUGUAI


