
EDITORIAL

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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O Povo Brasileiro quer aprofundar as mudanças

A
 crise que vem travando o governo Dilma 
desde que o povo proclamou o quarto 
mandato do Partidos dos Trabalhadores, 

em outubro de 2014, tem causas objetivas e 
subjetivas, todas elas relacionadas à necessidade 
de avanço em medidas transformadoras e de 
organização da base da sociedade que dá 
sustentação política ao governo.

As dificuldades tem raízes econômicas na 
medida em que os 13 anos de governo do PT não 
deram conta de blindar o país dos ataques do 
mercado financeiro capitalista que cobra mais 
sangue do trabalhador brasileiro para saciar 
banqueiros e rentistas. Os representantes políticos 
e midiáticos desse setor parasita da sociedade 
pressionam para que  o orçamento do estado 
reduza a parcela das politicas públicas sociais em 
favor das aplicações financeiras. No entanto, esse 
não é o caminho que deve trilhar o nosso governo. 
Para Dilma, o ajuste fiscal demanda somente um 
tempo para colocar os números do orçamento em 
ordem, conforme ele apontou no início do ano.

De qualquer forma a origem politica da crise, já em seu 
nono mês, longe de aliviar qualquer incidência sobre os 
rumos da economia, faz agravar o funcionamento desta, 
com as frações da burguesia mais vinculadas ao 
imperialismo aumentando a aposta para debilitar a 
companheira Dilma. São os mesmos que ganharam rios 
de dinheiros com uma politica monetária conservadora 
(juros usurários), e também de uma política fiscal neo-
keynesiana em benefício de uma burguesia industrial que 
se beneficiou de 200 bilhões de reais de desonerações. 
Essa burguesia não repassou nada desse subsídio para o 
preço final do produto; o que fez foi se apropriar dele, 
anabolizando os ganhos do capital.

NÃO AO GOLPE!
NÃO RETROCEDER! NENHUM PASSO ATRÁS!

Acabou o “Ganha-Ganha”

No campo democrático-popular, já é comum 
o diagnóstico de que a economia não 
comporta mais um direcionamento que 

beneficie tanto o capital como o trabalho. O 
antagonismo está colocado, o que  não significa que, 
politicamente, essa conclusão esteja representada 
numa correlação de forças sem riscos de retrocessos. 
Soc ia lmente,  o  “ t raba lho”  é  imensamente, 
esmagadoramente, mais representativo que o 
“capital”. Mas, no parlamento, por exemplo, não é bem 
assim (no Judiciário menos ainda), demandando a 
necessidade de acordos com frações da burguesia 
com interesses diferenciados em relação ao 

imperialismo, ou seja, mais interessados num projeto de 
desenvolvimento endógeno.

Esse processo de aliança com a burguesia entra numa fase 
de transitoriedade para ser superada, haja vista a pressão da 
base social do Partido dos Trabalhadores, amplificada com as 
jornadas de junho de 2013, já não tolerando que o país seja 
dirigido com métodos de gestão política com recorte burgues. 
Isso cria uma pressão parecida com a qualificada por Lenin de “a 
corda sustentando o enforcado”, que é a forma com que as 
massas historicamente pressionam suas direções para avançar.

Tudo isso é parte da realidade objetiva da luta-de-classes 
que, para propiciar avanços, tem de ir ao encontro de uma 
subjetividade que a represente. Foi o que faltou a partir da vitória 
eleitoral de Dilma, com expressivos 55 milhoes de votos, em 25 
de outubro do ano passado.

O empoderamento de Mercadante na Casa Civil e sua auto 
proclamação como candidato alternativo a Lula, em 2018, 
combinado com a implantação de um novo núcleo político no 
Palácio do Planalto abrigando “críticos” do lulismo e anti-PMDB, 
juntaram ingredientes formadores de um perigoso caldo de 
cultura-política que desembocou na desastrada estratégia para 
a eleição da presidência da Câmara dos Deputados.

A história semeia vitorias ou derrotas para a classe 
trabalhadora justamente quando se dá – para o bem ou para o 
mal – o encontro desses ingredientes da conjuntura política: os 
subjetivos com os objetivos. Daí que chegamos à situação atual, 
de ter de “contar votos” na Câmara dos Deputados contra a 
tramitação de propostas de impeachment à companheira Dilma. 
A reviravolta no núcleo político do governo, ocorrida ao início da 
primavera,  propicia uma contraofensiva em forma de “guerra de 
posição”, ainda que deixe pendente a necessária “guerra de 
movimento”, para lembrar os sempre interessantes conceitos 
gramscianos.
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A Frente Brasil-Popular

U
ma iniciativa necessária, mas não a única, 
para impulsionar uma “guerra de movimento” 
foi a criação da Frente Brasil Popular, tendo 

como boa novidade a incorporação de partidos dentro 
da sua composição.

Organizada em torno de princípios gerais de um 
programa de recorte democrat ico-popular,  o 
desenvolvimento da capacidade de “fazer política” 
determinará a possibilidade de crescimento da Frente 
com base de classe e de massas. A presença do PT 
dentro dela vincula o crescimento de um como estímulo 
e impulso para o crescimento do outro. Partido, 
Movimentos Populares e Sindicatos são instrumentos 
distintos entre si, com funções diferentes, mas com 
objetivos comuns, qual seja, o de transformar a 
sociedade e emancipar o trabalho diante do capital. Daí 
porque, se há algo que precisa amadurecer na FBP é a 
construção de um projeto de poder, indo além do 
“reiv indicat iv ismo”,  do “economicismo” e do 
“especificismo” muito presente como fator limitante da 
ação de sindicatos e movimentos.

A F r e n t e  B r a s i l  P o p u l a r  é  u m  e s p a ç o , 
fundamentalmente, de construção da relação de “ida-e-
volta” entre partido, sindicatos e movimentos, de 
maneira que essa relação política seja um instrumento 
de avanço na ruptura com os dogmas do neoberalismo, 
do aprofundamento da integração com os países 
vizinhos e com os BRICS e da transição de um estado 
burgues em disputa para um estado revolucionário.

 É uma resposta para impulsionar os organismos de 
massas (movimentos populares do campo e da cidade, 
sindicatos, etc.), cujo funcionamento e ação 
permanente são a garantia de colocar o país numa 
verdadeira etapa de transição que aponte o caminho da 
transformação do estado e da sociedade, ou seja, rumo 
a uma etapa de estado revolucionário.

A FBP é, enfim, muito mais que um somatório dos 
principais vetores da transformação social. Com política 
correta para a conjuntura, certamente será um 
somatório para o crescimento exponencial e dialético na 
luta contra o capitalismo no Brasil.. 

ste número de Frente Operária tem um 

Eimportância pra lá de simbólica: é a versão de 
número 500, sessenta e dois anos do 

lançamento do exemplar numero 1. 
Corria o ano de 1953, e a veiculação do Frente 

Operária no. 1 representava a implantação, no Brasil, da 
seção brasileira da IV Internacional (Partido Operário 
Revolucionário Trotskista – PORT), seção organizada 
diretamente por J.Posadas, na condição de responsável 
pelo Burô  Latinoamericano (BLA), da IV Internacional 
Trotskista.

Por muito tempo, o trotskismo no Brasil foi 
representado exclusivamente pelo posadismo. Só no final 
dos anos 80 é que vieram aportar aqui outras tendências 
do trotskismo em atuação pelo mundo.

Nestes 62 anos, a influência do posadismo se espraiou 
com a força teórica, política e organizativa dos textos de J 
Posadas, nos primeiros tempos, impulsionando o Partido 
Comunista do Brasil, o PCB, onde o setor representado 
por José Maria Crispin era diretamente influenciado pelo 
PORT. Depois, na linha de impulsionar o nacionalismo-
revolucionário, o trotskismo posadismo exerceu grande 
influência dentro do Brizolismo, além da permanente 
mil i tância no sindicalismo urbano e nas Ligas 
Camponesas, onde se destaca a atuação do camarada 
Jeremias (dirigente do PORT) e, também, no Movimento 
Estudantil, universitário e secundarista.

Com o golpe, particularmente depois do AI-5 (1968), 
muitas correntes optaram pela tática da luta armada, mas 
nossa sessão manteve-se na tática de intervenção 
política sem a “crítica das armas”, intervindo junto ao 
movimento operário e comunidades operárias das 
regiões metropolitanas, bem como no espaço que era 
possível intervir nas universidades, tudo em situação de 
clandestinidade ou semi-clandestinidade. 

Como todas as correntes de esquerda, também 
sofremos os horrores da repressão em nossas fileiras. 

Perdemos Jeremias antes do golpe de 64 e, 
poster iormente, foram assassinados pela 
repressão os camaradas Olavo Hansen, em São 
Paulo, e Rui Oswaldo , ambos dirigentes sindicais 
operários. Na Argentina, foi assassinado o 
Camarada Sidney Fix, também posadista brasileiro.

Com o debilitamento político da ditadura e o 
início do seu fim, junto com o povo brasileiro 
pudemos respirar novos ventos e voltar a intervir 
publicamente, dirigindo nossa ação tática aos 
setores nacionalistas democráticos abrigados, em 
sua maioria, no MDB e, a seguir, impulsionando o 
PT desde os primeiros movimentos da sua 
concepção, em 1978. O engajamento na 
construção do PT se deu por orientação direta de J. 
Posadas, que vislumbrou no PT uma forma de 
POBS (Partido Operário Baseado nos Sindicatos), 
ou seja, era a forma de dar um salto para a 
construção de um autêntico partido de massas, num 
país em que havia um imenso vácuo de 
organização partidária da classe operária.

Na linha orientada por Posadas, depois por Joel 
Horácio, nossa intervanção no PT não tem nenhum 
paralelo com o tradicional «entrismo». A IV 
Internacional Posadista considera o PT como seu 
partido no Brasil, tendo Lula como eixo central 
politico e, em 2009, direcionamos a nossa 
intervenção interna para impulsionar a corrente 
Construindo um Novo Brasil, espinha dorsal da 
chapa do último PED (eleições internas), «O Partido 
que Muda o Brasil». 

Frente Operária 500

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

Exemplares do “Frente Operária” difundidos em 

diferentes períodos da história do Brasil, na década 

de 70 e na década de 90

Olavo Hansen era 

dirigente do PORT, 

preso em São Paulo e 

assassinado nos 

porões da ditadura, em 

1970.

Rui Oswaldo Puftzenreuter, 
foi morto pela ditadura em 
1972.Jornal Frente Operária 
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O Primeiro Telefonema

quele telefonema mudaria minha história... “Alô, 

Aé Sara? Estou falando do HuB. Você poderia se 

internar amanhã para sua colicestectomia?”,  

para os não-entendidos, colicestectomia é a cirurgia de 

retirada da vesícula. Vibrei, urreei, fiz dancinha da vitória, 

chorei. Há anos vinha sofrendo com dores, há princípio não 

diagnosticadas.  Apesar de vir de uma família de classe 

média, tive plano de saúde por pequenos períodos da vida, 

em parte por desorganização e falta de dinheiro, mais tarde 

por ideologia mesmo, sempre fui defensora do SUS, que 

considero o maior plano de saúde do mundo. 

Não vou mentir, não queria do fundo do coração retirar 

um órgão do meu corpo... Essa coisa me incomodou, 

pensava em equilíbrio energético, em muitas coisas... Mas 

não tem outro tratamento para pedra na vesícula no estágio 

em que eu estava, tentei de tudo, acupuntura, chás, sucos, 

fiz tudo que me mandaram fazer. Confesso que recorri 

umas tantas vezes ao “Dr. Google”, que me ensinou várias 

receitas que só me deram diarréias! Só uma coisa me fez 

suportar a vida e segurou a dor, uma dieta totalmente sem 

gordura. Só pensava em churros... nem sou assim tão fã de 

churros, mas era o símbolo da gordice que nunca mais ia 

poder comer na minha cabeça...

Ciente de que tinha que retirar a vesícula, fui internada. 

Aí o ciclo começou a se completar. De uma coisa ninguém 

pode reclamar, no HuB tem dezenas de profissionais o 

tempo todo, ao seu dispor. Tem enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas e médicos, sob 

administração da EBSERH (empresa estatal que hoje é 

responsável pela maioria dos hospitais universitários). A 

porta de entrada é muito difícil, complicada, um grande 

desafio a se superar do sistema, mas estando lá dentro, 

você não pode se sentir mais protegida!   

Fiquei na enfermaria com mais duas, uma senhora que 

ia se operar de hérnia, por várias cirurgia já feitas. E uma 

moça bem bacana, mãe de uma linda menininha com 

síndrome de Down, que estava sofrendo com várias 

cirurgias acumuladas e uma grande dificuldade de resolver 

seu quadro, apesar de não saber ao certo, posso apostar 

que o HuB resolveu. Como sou nova, não pude ter 

acompanhante, daí se cria uma simbiose instantânea com 

aqueles que estão no mesmo quarto. Elas foram minha 

compania e rimos e choramos juntas. Tudo bem, cirurgia 

simples. Mas recebi outro telefonema impactante.

O Segundo telefonema

Alô, d. Sara, é do HuB, preciso que a senhora venha 

“aqui para retirar um pedido de exame. Vai ser na 

Ceilândia, na segunda-feira”. Daí fui ao Hospital 

São Francisco, uma clínica particular na Ceilândia que 

atende pedidos do SUS. Fui muito bem tratada e 

rapidamente fiz a colângioressonância e descobri que, 

pasme! Ficaram umas pedras prá trás! Fiquei meio 

assustada, incomodada e com um certo medo de erro 

médico. Mas não, me parece que isso é comum. Voltei ao 

hospital para retirar meus pontos e mostrar para a médica o 

resultado do exame. A Dra. me olhou nos olhos, me 

explicou toda a história e disse: “Pode não acontecer nada, 

mas essa pedra que está no duto biliar pode também sair do 

lugar e dar pancreatite, ou outras coisas. Vc vai ter que fazer 

um procedimento, a CPRE, que é pela garganta, como uma 

endoscopia. Só temos um problema, esse procedimento não 

se faz aqui, só no Hospital de Base ou no Hospital de 

Taguatinga. É uma coisa cara e está faltando o fio guia para 

fazê-lo no DF, estou te colocando na fila”. Fui viver minha 

vida... Com alguns desconfortos e dores, mas dando tempo 

para meu corpo se acostumar com a retirada de uma parte. 

Um mês depois veio a dor. Lancinante, apavorante. 

Tomei 100 gotas de buscopam composto em menos de três 

horas e nada adiantou. Chorei, rolei, fiz alguns tratos com 

Deus, e nada... Volto ao HuB, pensando que não estava no 

melhor tempo para freqüentar hospitais, porque tava no meio 

de uma greve. Como meu caso era de emergência cirúrgica 

logo fui atendida por um rapaz bem atencioso, que ouviu toda 

minha história bem tranquilamente. (Aliás, no HuB todos 

escutam sua história tranquilamente... e a gente conta e 

reconta a história várias vezes). Me medicou, e disse, “vou 

recolher sangue para exame, vc precisa voltar amanhã com 

esse resultado, não me responsabilizo pelo que pode 

acontecer com você se não voltar”. Mais uma vez, confesso 

aqui meus pequenos pecados, por muitas vezes nessa 

jornada, que foi longa, fui a emergência e não voltei para 

pegar resultados de exames... mas neste dia voltei. Alguma 

coisa no tom daquele médico me fez voltar.

Vai internar agora!

C
heguei, peguei o resultado do exame e fui para a 

triagem. A enfermeira me perguntou, “tá sentindo 

alguma coisa?”, eu disse não. Obviamente, fiquei 

no fim da fila, afinal  não estava sentindo nada. O outro Dr. 

Ouviu minha história atentamente, olhou os resultados do 

exame e me disse calmamente, “você 

está com pancreatite, vai ter que se 

internar imediatamente e vamos ter 

que fazer a CPRE, mas o fio guia 

está em falta. Você teria como arrumar 

900 reais e comprar esse fio?”. Já 

assustei de cara. Mandei um whatsapp 

para amiga queridíssima médica em 

Belo Horizonte. ESTOU INTERNADA. 

PANCREATITE. Aí ela não responde, 

ela liga, “em terra de whatsapp, quem 

recebe ligação é rei!”, e me diz: FICA 

NO HOSPITAL E COMPRA LOGO 

ESSE FIO! PANCREATITE MATA!!! Aí 

me assustei de verdade. Hospital de greve, eu internada, pensei: 

fudeu! Esse procedimento de comprar esse fio parece comum e 

natural, várias pessoas compram, ainda que eu saiba que este é outro 

desafio grande do sistema, essas compras deviam ser 

nacionalizadas, quanto custaria um fio guia deste se fosse comprado 

de uma vez para todos os hospitais?

Rapidamente avisei minha família. Pais e irmãos de prontidão. E 

botei o povo a sair correndo para pegar os tais 900 reais para o tal fio 

guia. Vale aqui dizer que minha irmã se assustou muito e que num 

cuidado de amor, fez vários telefonemas para tentar agilizar as coisas. 

Enquanto isso , éramos eu, duas senhoras, e minha sede. Para 

estabilizar a pancreatite tive de ficar de dieta zero, o que significa ficar 

no soro, sem comer nada e sem tomar nem água! Minha sede na seca 

de Brasília foi minha companhia... E fui tendo uma sensação de que 

não podia fraquejar, porque aqueles médicos que vinham me ver 

sorrindo 11 horas da noite e me explicavam tudo bem direitinho, eram 

os mesmos que chegavam às 7 da manhã, sem cara de cansaço para 

te perguntar como passou a noite. Tinha uma bem nova, sorridente, 

de olhos puxados, que passava prá lá e prá cá tão rápido que parecia 

estar de patins! E, mesmo com uma equipe bem desfalcada pela 

greve e uma certa falta de material, tava nítido que aquelas pessoas 

faziam seu melhor, com muito profissionalismo.

Conheci várias pessoas esperando esta CPRE, e diferente de 

mim, a situação delas estava bem pior, amarelas, com problemas 

sérios... Minha jornada terminando. Fiz o procedimento no HRT, 

graças aos telefonemas de minha irmã recebi o fio de presente. Mas 

ao ver o sofrimento de outros acabei doando os 900 reais. Porque não 

é todo mundo que tem esse dinheiro disponível, na verdade, 

pouquíssimos tem. Tô bem! E agora, é a luta pelo SUS 100% 

público e estatal, universal, com uma porta de entrada mais 

acessível, com capricho nas especialidades! E por uma saúde 

mais voltada para a prevenção, não só as doenças!

Saí do hospital e encontrei uma pessoa querida que me disse, 

“como era a comida no HuB? Porque tive minha filha em um hospital 

particular e achei a comida uma porcaria!!!! Bolinho Bauducco, cheio 

de conservante para uma recém operada?” Só pude dizer, “No HuB é 

arroz integral, comida temperadinha e gostosa e muita fruta!” VIVA 

O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE! 

SOU «SUS FUTEBOL CLUBE»



 

20 de setembro de 2015 
León Cristalli, diretor da revista Internacional CONCLUSIONES

AS ELEIÇÕES NA GRÉCIA E O NOVO TRIUNFO DO SYRIZA É UM TRIUNFO DE TODA A HUMANIDADE

O
 RESULTADO DAS ELEIÇÕES NA 
GRÉCIA, REAFIRMANDO O GOVERNO 
DO SYRIZA E DE TSIPRAS, NÃO É UMA 

CONDIÇÃO CIRCUNSTANCIAL OU CASUAL. É UMA 
CONCENTRAÇÃO NO CURSO DA HISTÓRIA DA 
LUTA DE CLASSES e seu desenvolvimento desigual e 
combinado, EM UM PONTO DETERMINADO DA 
HISTÓRIA E DA SOCIEDADE HUMANA na Grécia e 
no mundo. Por isso, desde o começo caracterizamos a 
política do Syriza e do camarada Alexis Tsipras, 
estratégica e taticamente, primeiro, como O CAVALO 
DE TRÓIA GREGO e, logo, como o BREST-LITOVSK 
desta etapa. Uma análise que expressa uma 
característica da a atual etapa de desenvolvimento da 
humanidade. Mas essa análise, já exposta na revista 
i n t e r n a c i o n a l  “ C o n c l u s i o n e s ”  n º 3 2 ,  e s t á 
essencialmente baseada nas consequências da 
“ P E R D A D A H E G E M O N I A M U N D I A L  D O 
IMPERIALISMO E DO SISTEMA CAPITALISTA”. 
Então não é um problema da economia ou da dívida 
externa grega, regional ou mundial; é uma questão 
global, cuja solução não está nas vias clássicas dos 
organismos das burguesias imperialistas europeias e 
dos EUA. A solução está na política baseada na 
CONSCIÊNCIA DAS MASSAS DO MUNDO".

A consciência da humanidade era e ainda é, hoje, o 

eixo que desde J.Posadas até agora se desenvolveu e 

amadureceu naquilo que ele dizia “A HUMANIDADE 

ESTÁ APTA PARA O SOCIALISMO”. Uma síntese 

dinâmica que diz respeito à construção da sociedade e 

sua perspectiva. Então, o chamado “problema da 

dívida” não tem como solução o “pagamento da 

dívida”, até porque é espúria, feita pelas costas do 

povo grego que nunca se beneficiou dela. A solução 

progressista exige uma direção revolucionária capaz 

de questionar essa lógica, enfrentar e derrotar o 

imperialismo de todos os centros de poder. São 

impagáveis essas dívidas, feitas em governos 

corruptos e entreguistas submetidos à voracidade 

imperialista e mil vezes aumentada 

para funcionar como “Cavalo de 

Tróia invertido”, ou seja, subjugando 

o povo grego ao imperialismo e seus 

sequazes internos. Daí que é com 

POLÍTICA que a Gréc ia vem 

enfrentando a Comunidade Europeia 

e o Euro de dentro do seu próprio 

estômago, desferindo golpes contra 

sua miserável pressão. E grande 

parte do povo grego vê no Syriza e 

e m  Ts i p r a s  u m a  f e r r a m e n t a 

necessária para isso, e considera o 

governo uma aliança estratégica e 

tática que possibilita denunciar o 

imperialismo alemão, inglês, ianque, do FMI, Banco 

Mundia l  e  Europeu,  e  ABRIR AO POVO A 

DISCUSSÃO E AS DECISÕES QUE OS GOVERNOS 

ANTERIORES FAZIAM ESCONDIDO. Como disse 

Tsipras, nada por baixo dos panos, e o povo vendo, 

discutindo e definindo como avançar tendo à frente a 

dignidade do povo e da Grécia como nação, e ao 

mesmo tempo ganhando o tempo necessário para 

reorganizar a economia interna e a política externa.

O DESENVOLVIMENTO DA GRÉCIA E DA LUTA 

DE CLASSES: NOVA HEGEMONIA SOCIAL NO 

MUNDO

Isso é o determinante agora. E também é o motivo 

da aparente contradição 

do curso, na forma, que 

se expressa no fato de 

que nos países centrais 

da economia mundial do 

s i s t e m a  –  E U A , 

Alemanha, Japão e 

I n g l a t e r r a ,  o n d e 

g l o b a l m e n t e  o 

i m p e r i a l i s m o  s e 

concentra –, os trabalhadores, em forma superficial, 

mostram-se não como impulsionadores da luta de 

classes e das conquistas sociais, mas sim como 

“passivos”, “conservadores”, cooptados pelo sistema 

em comparação aos trabalhadores do resto do mundo. 

É baseado nisso que o imperialismo, com todas suas 

formas e cores, intervém em todo o planeta, invade 

abertamente com forças militares, ou as cria na própria 

região, inventando máfias assassinas em nome de 

religiões, ideologias ou teologias, como estes 

criminosos do ISIS, do Al Qaeda etc... É claramente 

uma política de destruição do TECIDO SOCIAL DA 

LUTA DE CLASSES desde o interior das nações.

Esta é uma etapa da história, particularmente da 

luta de classes, em que o fim próximo da era do 

sistema capitalista não se expressa de forma bem definida em 

uma só linha. Expressa-se mundialmente de maneira desigual 

e combinada tanto na estrutura objetiva do curso como 

também na esfera subjetiva, que inclui seus dirigentes e 

direções médias, e tendo por base, reiteramos, a perda de 

hegemonia do imperialismo como cabeça do capitalismo.

Por isso é imprescindível compreender o curso da Grécia, 

aprender dele desde o início, prevendo seu desenvolvimento e 

as forças que o compõe. Este curso socialmente revolucionário 

é um livro aberto que permite, em nossa opinião, aprender e 

tirar conclusões de uma etapa que é mundial, mas partindo de 

um ponto no planeta, de um país que, apesar de não ter 

incidência no processo produtivo ou na construção da 

economia do sistema capitalista nesta etapa, mesmo assim 

desnuda a sua crise.

É isso que está se definindo na Grécia em condições 

analisadas pelo mestre J.Posadas há quase 50 anos, e que 

hoje se representam e expressam de diversas formas 

organizativas e políticas. Nós nos baseamos nestas análises 

para nos projetar em tempos e espaços atuais, que não negam 

tais análises.

O principal, em nossa opinião, é a atual inexistência formal 

da URSS e do mal chamado “campo socialista”. Eram, na 

verdade, Estados Operários que concorriam com o sistema 

capitalista, ainda que degenerados pelas suas direções 

burocratizadas, mas que precisavam deles para se sustentar 

interiormente, apoiando-se na luta de classes no resto do 

mundo, como analisou J.Posadas. Era a caracterização das 

políticas da direção da URSS em 

relação ao antimperialismo, a 

coexistência pacífica etc...

Então, desde a desaparição 

formal da URSS, a política do 

imperialismo nestes últimos 25 

anos foi a de “avançar sem inimigo 

à frente” apoiado na ideia do “fim 

das ideologias e da história” com o 

suposto triunfo final do sistema 

capitalista, mas sem nenhuma base real que justificasse essa 

conclusão. O sistema seria então todo-poderoso e sólido. E 

que ironia da história que um pequeno povo-nação como a 

Grécia agora o abale até seus fundamentos! E não porque seja 

ameaça militar, econômica ou por densidade populacional, 

mas sim porque politicamente impõe um “Cavalo de Tróia” em 

sua política de dominação mundial.

E é nessa condição que agora, hoje, se baseiam para 

surgir, desenvolver-se e afirmar-se dezenas de movimentos de 

distintas origens, seja a esquerda marxista, como o Syriza e 

Tsipras, até o nacionalismo revolucionário que evolui a 

anticapitalista como na Venezuela. E em meio a este curso, 

Brasil, Argentina, Equador, Uruguai, Bolívia etc, caracterizam a 

mudança real da etapa em curso, e que temos qualificado de “a 

transitoriedade da transição”, ou seja, que une duas fases de 

um mesmo processo ou etapa.
4

segue
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Mas a estrutura do curso, o que mais legitimamente o 

expressa, está na volta aos sovietes que se desenvolve na 

“Rússia, pseudônimo atual da URSS”, conforme nossa 

caracterização. E é aí onde esse triunfo imenso na eleição 

grega forma uma unidade social que muito rápido terá 

expressão política concentrada na luta de classes na Grécia, 

com os 36% de votos ao Syriza, os votos em branco e nulo, 

parte dos votos ao PASOK e a abstenção, que não é expressão 

da direita, mas sim de avançar nas mudanças revolucionárias 

para desenvolver a dignidade da Grécia e sua perspectiva 

socialista.
A Grécia, berço da civilização (junto com os países árabes), 

vive na atualidade uma crise que não se originou na sua 
história de milhares de anos, muito rica socialmente. Um país 
que, na década de 1940/50, depois de expulsar os nazistas 
com a ação “partisan comunista”, pôde desenvolver um Estado 
Socialista, ainda que depois tenha sido massacrado pela 
invasão do imperialismo britânico com a cumplicidade da 
burocracia soviética e de Stálin. E há muitas outras expressões 
de luta social de classe e politicamente revolucionária no 
século XX. A Grécia tem um PIB composto por 82% de serviços 
e 12,4% de agricultura, tendo uma fantástica frota de marinha 
mercante, mas que aporta muito menos ao erário público do 
que remete de capitais ao exterior. No entanto, e apesar destas 
contradições em seu desenvolvimento, se compararmos a 
quantidade de habitantes (11 milhões) e a de turistas, 
principalmente milhões de jovens europeus, é o país mais 
visitado pela humanidade, não turismo para mera curtição do 
sol e sim turismo cultural revolucionário.

A MASSA CRÍTICA GREGA, O GOVERNO DE TSIPRAS 

E DO SYRIZA, O PAPEL DA RÚSSIA, DA CHINA, DOS 

BRICS E DOS GOVERNOS POPULARES

Por isso que o Syriza e outros setores, inclusive um 

considerável segmento que se absteve de votar (mas não está 

alheio à luta de classes), são, em conjunto, A EXPRESSÃO 

GENUÍNA DA MASSA CRÍTICA(nota) GREGA. Sem ela não se 

poderia encarar o planejamento e realização de uma política 

baseada no “Cavalo de Tróia” como aríete e em uma estratégia 

similar a de Brest Litovsk. Uma diferença substancial em 

relação ao curso de outros países onde a “massa crítica” 

aparece como que desligada do curso central das direções, 

estejam estas no governo ou na oposição. Na Grécia, a 

sustentação do curso com 36% de votos faz do Syriza uma 

MASSA REVOLUCIONÁRIA QUE CENTRIFUGAMENTE 

EXPRESSA AS DEMAIS, inclusive os votos brancos, nulos e 

abstenção.

O povo e governo gregos necessitam do apoio material, 

econômico, político e social de todos os povos e governos 

progressistas, democráticos e revolucionários do mundo. OS 

BRICS têm na Grécia um parceiro e uma perspectiva de 

aliança estratégica que deve ser utilizada como parte da 

concorrência objetiva com a União Européia, o Euro e o Banco 

Central Europeu. A força da grande burguesia europeia e 

principalmente alemã para pressionar a Grécia se baseia na 

debilidade estrutural de economia capitalista grega. É preciso 

desenvolver, com a intervenção de toda a humanidade, uma 

política alternativa lógica e também totalmente possível para 

ser parte da refundação da Grécia, uma vez mais, na sua 

história. 

 comovente imagem do menino Ayslan Kurdi, sem vida, nas areias de uma praia na ilha grega de Kros, 

Acolocou definitivamente o tema “refugiados/migração” no centro da discussão em todos os cantos do 
planeta.

A Presidenta Dilma tem, corretamente, colocado a questão em seus discursos, inclusive na abertura da 
Assembleia Nacional da ONU, quando ressaltou que “em um mundo onde circulam, livremente, mercadorias, capitais, 
informações e ideias, é absurdo impedir o livre trânsito de pessoas.

O Brasil é um país de acolhimento, um país formado por refugiados. Recebemos sírios, haitianos, homens e 
mulheres de todo o mundo, assim como abrigamos, há mais de um século, milhões de europeus, árabes e asiáticos. 
Estamos abertos, de braços abertos para receber refugiados. Somos um país multiétnico, que convive com as 
diferenças e sabe a importância delas para nos tornar mais fortes, mais ricos, mais diversos, tanto cultural, quanto 
social e economicamente.”

Trata-se de uma declaração que vai na contramão das campanhas xenófobas que se veem nos países-potencias 
do capitalismo mundial, onde movimentos racistas e fascistas colocam os imigrantes como lixo humano e são tratados 
a pontapés, literalmente, como nas imagens que correram o mundo, mostrando uma jornalista hungara chutando um 
refugiado quando este atravessava correndo a fronteira da Sérvia  com a Hungria.

Entretanto, o tema refugiando/imigrante não pode ser tratado unicamente pelo lado abstrato “dos direitos 
humanos”. Há nessa questão uma carga política, de recorte de classe, que não podemos desconhecer.

No caso particular da Síria, há um fomento de utilização de rotas de fuga, como forma de utilização política contra o 
Governo Sírio. O estímulo à fuga leva a situações como essa da morte do menino Ayslan, cujo pai foi atraído por uma 
suposta vida fácil e abastada no Canadá (para onde pretendia migrar).

De uma forma geral, o ingresso de imigrantes – de forma legal ou não – tem sua funcionalidade numa realidade de 
globalização naquilo que mais interessa ao capitalismo: internalizar nos países a mão-de-obra barata, reduzindo os 
custos da força-de-trabalho por meio da ampliação do exército industrial de reserva que achata os salários e avilta 
ainda mais as condições de trabalho.

Além dessa funcionalidade, digamos, econômica, ainda tem a política, qual seja, a de manipular essa massa 
imigrante com assistencialismos e clientelismos principalmente em época de eleição.

O que é necessário é aprofundar os acordos regionais multilaterais. No Mercosul já houve um avanço nesse 
sentido, visando o livre transito de nacionais entre os países

No Brasil, particularmente, temos de ficar atentos para a questão migratória, estimulando a organização conjunta 
entre trabalhadores brasileiros e imigrantes, nos bairros e locais de trabalho, integrando-os à vida nacional , de 
maneira a que se incorporem na luta pra a construção de um Brasil de solidariedade e de distribuição da renda e da 
riqueza, sem exploradores e explorados. 

REFUGIADOS E MIGRAÇÕES: 

encarar o tema com a visão de classe trabalhadora

Na Síria existem regiões seguras para a proteção da população civil contra os ataques criminosos do 
estado Islâmico, não havendo necessidade de se aventurar pelo Mar Mediterrâneo, colocando em risco 
a integridade da família, inclusive crianças.
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 León Cristálli: diretor da revista “Conclusiones”

CHILE
Retomando o caminho de Salvador Allende e Nelsa Gadea

É
 com alegria-tristeza que 
constatamos que a história 
da luta de classes sempre 

encontra o meio de se expressar, 
ainda que seja limitado, tardio ou 
quase fora de contexto da etapa em 
que vive hoje a luminosa América 
L a t i n a .  A  c o n d e n a ç ã o  d o s 
assassinos da ditadura, desses 
pigmeus mentais, carne de canhão a 
serviço do sistema capitalista – que é 
o interessado e responsável final dos 
assassinatos – não compensa nem 
traz de volta os revolucionários à 
vida. No nosso caso, não traz de 
volta a querida Anapé (Nelsa 
Gadea), com a qual militamos no 
Uruguai.

Recordamos ela com sua alegria 
de sempre, e sua confiança em 
J .Posadas,  quando teve que 
enfrentar problemas da vida, como 
qualquer jovem, e Posadas soube 
orientar, como exímio cientista que 
era, na prática. E lembramos desse 
e p i s ó d i o  p o i s  f o i  u m a  d a s 
experiências magistrais de como elevar a vida no sentido 
da consciência revolucionária, partindo das condições 
mais difíceis em que a sociedade capitalista coloca e 
expõe o ser humano, para dominá-lo e torna-lo escravo 
produtivo desde seu nascimento.

Anapé avançou, desde esse ponto, rumo à 
consciência de ser parte objetiva e concreta do progresso 
social. O Posadismo foi sua estrutura humana e política, 
a partir da intervenção de Posadas. Sem isso, 
seguramente, Nelsa Gadea não teria conseguido se 
desenvolver com a mesma força, segurança humana e 
política com que avançou e desempenhou um papel na 
luta por uma sociedade sem explorados nem 
exploradores.

Ela foi sequestrada e assassinada, no Chile, por uma 
ditadura da qual nem seus mentores imperialistas da CIA 
e dos EUA se animam a falar, porque, como o nazismo, 
ou os Videla, na Argentina etc, são expressão da escória 
da história humana. Pinochet era a combinação perfeita 
que o sistema encontrou para poder golpear o progresso 
socialista do Chile. A burguesia mais estruturada da 
América Latina precisava atrair a classe média e setores 
lumpens, atrasados social, cultural e politicamente, para 
justificar um golpe cruento que assassinaria as 
“cabeças”, o melhor da etapa do governo do 
companheiro Salvador Allende, porque sabia que a 
“guerra civil”, que analisou e previu J.Posadas, era 
mesmo inevitável naquele tempo e espaço.

Então era preciso aniquilar tudo que elevasse as 
ideias, o pensamento revolucionário. Nossa “AnaP” era 
parte dessa direção em permanente construção. Por 
isso, à diferença de outros países, como Argentina, onde 
assassinaram 30 mil companheiros sob o rótulo de 
“desaparecidos”, no Chile, os crimes foram seletivos, na 

área da política, da cultura, da música, 
da poesia etc...

Hoje, 42 anos depois, a “Justiça” 
c o n d e n a  s e u s  o p r e s s o r e s ,  e 
r e c o n h e c e  “ A n a p é ”  c o m o 
assassinada. É uma reivindicação 
judicial da democracia burguesa. Mas 
Nelsa Gadea é reivindicada viva pela 
luminosa América Latina e pelo mundo 
em revolução. Já a ditadura de 
Pinochet, a CIA e seus agentes, como 
H. Kissinger – o “embaixador da 
morte”, como o qualificou J.Posadas –, 
ninguém reivindica. Alguns, como 
Augusto Pinochet, nem o Exército 
chileno aceita guardar suas cinzas: é 
um “desaparecido”, mas socialmente.

A C I A e  s e u s  a g e n t e s  s ã o 
derrotados mundo afora: por isso 
organizam e financiam os Al Qaeda, EI 
( ISIS)  e tc . . .  K iss inger  ho je só 

representa a própria morte e a de 
uma sociedade que foi condenada 
por todos os povos do mundo. Chile, 
e s s a  n a ç ã o  q u e  t e n t a r a m 
transformar em um Israel na 

América do Sul – como tentam agora com a Colômbia – 
está desenvolvendo forças, enormes, ainda não 
desatadas em grande parte, que caminham retomando o 
caminho e a luta do companheiro Salvador Allende, o 
caminho de Nelsa Gadea, nossa “Anapé”, e tantos 
milhares de companheiros que seguem abrindo a cada dia 
as “largas avenidas”, como previu Allende.

A pena imputada aos assassinos é quase impossível de 
ser cumprida pelo tempo que a “justiça” demorou em 
condenar, mas ela está sendo efetivada na beleza da luta 
da juventude chilena que, como Nelsita em seus 30 anos, 
dão o melhor de si mesmos para construir a nova 
sociedade. O governo da companheira Michelle Bachelet é 
parte de sua expressão, assim como as Camilas Vallejos, 
Karol Cariolas e dezenas de milhares de companheiras, 
que são as Nelas Gadeas vivas hoje!

A lembrança de nossa companheira militante não é 
uma homenagem póstuma, mas parte viva da realidade 
atual. Sem elas e eles, sem os que lutaram e morreram na 
luta de classes em toda América Latina e no mundo, não 
poderíamos viver esta etapa alentadora da América Latina, 
o processo de reconstrução da União Soviética, ou a 
função que está cumprindo na história um pequeno povo, 
com poucos meios, pressionado pelo imperialismo 
europeu, como é o povo grego, que bota no coração da 
Europa imperialista um Cavalo de Tróia que está 
articulando e circulando com potência pelas veias e 
artérias fortes que levam o sangue que nutre a consciência 
dos povos europeus. Para muito além, inclusive, das 
migrações e do crime do imperialismo na Síria, Líbia, 
Iraque e Palestina. Aí está presente e viva nossa 
querida Anapé!
11 de Setembro de 2015. 

 Conclusiones número 32 - Revista 
Internacional

Adquira pelos whatsapps:
 
- (61) 9983-7628
- (61) 8619-9173

Neste 22 de novembro, a Argentina tem diante de si a 
seguinte disjuntiva: aprofundar as mudanças iniciadas 
há 10 anos com as forças populares, fazendo a 
disputa dento do Governo Daniel Scioli ou retroceder 
ao neomenesmismo de Mauricio Macri. Confiamos na 
consciência social das massas argentinas no curso 
histórico do peronismo revolucionário, para seguir 
adiante impulsionando a construção da pátria grande 
latinoamericana e caribenha.

ARGENTINA
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C
entral de Movimentos Populares do Brasil – 

CMP-BR, em Plenária Nacional realizada nos 

dias 12 a 17 de outubro de 2015, na cidade de 

Salvador- Bahia, vem se manifestar sobre o atual momento 

político

Posicionamo-nos contra a política econômica adotada 

pelo governo. O Ajuste fiscal liderado pelo Ministro Joaquim 

Levy atinge diretamente os direitos dos trabalhadores (as). 

Essas medidas precariza as condições de trabalho, reduz o 

papel do Estado, corta recursos das áreas sociais. Além disso, as altas taxas de juros inibem 

os investimentos na produção e geração de emprego e favorece o rentismo.

A agenda Brasil apresentada por Renan Calheiros se traduz em uma receita neoliberal, 

tendo em vista que visa à redução do papel do Estado na intervenção da economia, acelera 

as privatizações, ataca direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Em resumo é uma 

agenda que favorece os interesses do mercado e não as políticas sociais. Essa é uma 

agenda de setores conservadores do Brasil articulada com um movimento Internacional do 

Capitalismo que ataca os direitos e conquistas sociais dos trabalhadores, e tem como 

objetivo a retomada de privatizações de empresas estratégicas como é o caso da Petrobrás.

A Central de Movimentos Populares do Brasil defende que ricos e as elites paguem a 

conta do ajuste fiscal.Para tanto, defendemos a taxação das grandes fortunas, heranças, 

dividendos, remessas de lucros, combate à sonegação fiscal e cobrança da dívida ativa, 

repatriação das divisas remetidas para o exterior ilegalmente. Apoiamos a criação da CPMF, 

com isenção para os trabalhadores de baixa renda. 

A CMP-BR se soma aos demais segmentos e movimentos sociais que estão em luta para 

que não se reduza nenhum direito, tampouco admitimos o retrocesso das conquistas 

políticas conquistadas com organização e mobilização popular, em especial o projeto de lei 

antiterrorismo, que enquadra atuação dos movimentos sociais como agentes terroristas. 

Somos radicalmente contrários ao corte de recursos em programas sociais, como o Minha 

Casa, Minha Vida, SUS, Fies, Pro-uni, etc. Da mesma forma nos manifestamos contra a 

extinção de ministérios vinculados as questões sociais, como Direitos Humanos, Mulheres e 

Politicas Raciais. 

Estamos vivenciando uma onda conservadora que por traz do falso discurso de combate 

a corrupção, quer na verdade resolver uma crise do sistema capitalista, que para manter 

seus lucros adota medidas que causam demissão de trabalhadores/as, diminui salários e 

aumenta o custo de vida. 

Por outro lado, o povo, os trabalhadores/as, movimentos sociais têm dado demonstração 

de resistência e combatividade as esses ataques. Mesmo antes de junho de 2013 já era 

visível os sinais de inquietação com as políticas sociais e urbanas, além do questionamento 

das formas tradicionais de representação política. As jornadas de lutas de junho daquele 

ano foi um processo de acumulo histórico da luta popular e fundamental para uma retomada 

de mobilizações de massas de vários segmentos da sociedade. 

Diante dessa conjuntura a CMP-BR conclama todas as suas entidades e movimentos 

filiados a se engajarem nas articulações e mobilizações contra a direita, o avanço do 

conservadorismo, o ódio, a intolerância, o ataque aos direitos e a criminalização dos 

partidos e movimentos sociais de esquerdas. 

Neste sentido a CMP-BR reafirma seu compromisso com a defesa da democracia 

participativa, pela manutenção e ampliação das políticas públicas. Por fim, Contribuiremos 

com o fortalecimento da Frente Brasil Popular e intensificaremos as lutas em defesa da 

soberania, contra o retrocesso político, contra o golpe, contra o ajuste fiscal liberal que 

penaliza a classe trabalhadora e reduzem direitos. 

Fora Levy!

Carta de Salvador
Fora Cunha, cassação Já!

Salvador, 17 de outubro de 2015. Central de Movimentos Populares do Brasil - CMP-BR  

Paranoá e Itapoã são duas cidades, coladas entre si, na região leste do DF, abarcando uma 

população de 250 mil habitantes, a maioria de trabalhadores do setor de serviços, servidores 

públicos e pequenos empreendedores, somados a alguns poucos assentamentos agrícolas.
É aí que a CMP e o Movimento 26 de Julho (PT) vem impulsionando os movimentos, o 

desenvolvimento local, a economia solidária, a organização comunitária e o movimento popular 
de saúde e em defesa do Sistema Único de Saúde, integrando entre si todas essas vertentes do 
movimento popular.

Destaca-se aí a criação do Banco Comunitário do Itapoã, e a moeda local “Atitude”, 
ferramenta de estímulo à economia local, comércio e serviços principalmente, ofertando crédito 
para consumo e investimento, tendo como centro o “desenvolvimento social e econômico com 
a cara e a voz dos moradores”, lema do Banco Itapoã.

No outro extremo da região, a organização da comunidade do Paranoá Parque, conjunto 
residencial erguido pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Nesse bairro está sendo criada 
uma Associação de Moradores para organizar a comunidade e encaminhar as suas demandas 
e ações coletivas de melhoria da qualidade de vida dos seus cinco mil moradores beneficiários 
dessa vitoriosa politica pública habitacional do governo federal.

Junta-se a tudo isso, temos ainda a estratégica mobilização para a implantação do Pólo da 
Universidade de Brasília no Paranoá, pauta que se fortaleceu nos últimos anos, com a 
destinação da área para a construção do Pólo no próprio Paranoá Parque, conquista do último 
governo do PT no DF. Mas a luta vem de longa data, como legado de uma atuação da UnB na 
região, primeiro como mobilização do movimento estudantil no inicio dos anos 80, depois, com 
o trabalho do núcleo de extensão da própria universidade, bem como do movimento popular, 
tendo o CEDEP à frente.

Outro movimento importante é a articulação de ações de economia solidária em curso, 
juntando o trabalho de agentes de economia solidária do Projeto Ações Integradas (da 
Secretaria Nacional de Economia Solidária), do Banco Comunitário do Itapoã e do CEDEP 
(Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá) para a criação de espaços de formação e 
comercialização em economia solidária, integrando ao processo os coletivos de usuários do 
CAPS (Centro de Apoio Psico-Social) da região e a sua produção artesanal.

Todo esse trabalho é dinamizado pela atuação da Central de Movimentos Populares, do 
Partido dos Trabalhadores, por meio do Presidente do diretório local, Marcelo Didonet, e pela 
atuação do professor Carlos Garibel, liderança histórica na região. 

Ações de vanguarda e de base no Distrito Federal



brigando embaixadas de quase todas as nações do 

Aplaneta e, principalmente, como produto da histórica 
construção de uma vanguarda politica engajada na 

solidariedade internacional, a capital federal há muito tempo 
v e m  s e  d e s t a c a n d o  c o m o  p ó l o  d e  m o v i m e n t o s 
internacionalistas.

Cuba, Rússia, Coréia Socialista, Nicarágua, Equador, 
Venezuela, Bolívia, Síria, Palestina e República Árabe Saahaurí 
Democrática (RASD), são alguns dos países-irmãos que 
contaram e contam, no DF, com ações de apoio e solidariedade 
política.

Contando com o protagonismo do CDR-Internacionalista, 
fundado há 25 anos, a Solidariedade a Cuba foi o carro-chefe do 
internacionalismo em todos estes anos. Depois do inicio da 
regularização das relações diplomáticas com os EUA, cresceu 
ainda mais o movimento pelo fim do bloqueio econômico, 
promovido pelos EUA, que há 54 anos açoita Cuba de forma 
inclemente. Outra reivindicação do movimento de solidariedade 
é a imediata devolução da base de Guantánamo.

O movimento de apoio à Rússia passa pelos festejos dos 
70 anos da vitória sobre o nazismo e pela proximidade dos 100 
anos de Revolução Russa. Neste sentido, foi criado o Comitê 
Rússia 2017, com a realização de uma séria de atividades de 
valorização dos ensinamentos da Revolução Russa, 
culminando com uma Caravana à Rússia, nos 100 anos de 
revolução, em novembro de 2017.

O intercâmbio solidário com a Nicarágua, com a Coréia 
Socialista, Equador, Bolívia e Síria também são frequentes nas 
atividades internacionalistas em Brasília.

O tema do reconhecimento do Estado Palestino e o 
respeito à soberania e integralidade do seu território é sempre o 
tema de mobilizações, como também o reconhecimento 
diplomático da RASD, ainda pendente de um ok do Itamaraty, 
que, em relação ao assunto, sempre se mostrou submisso às 
pressões de Marrocos, até para autorizar a abertura de um 
simples “escritório de representação” no Brasil.

Por último, temos a solidariedade com o processo 
revolucionário da Venezuela, que avançou no último período 
com a constituição do Comitê “Hugo Chavez” Brasil-Venezuela 
de Solidariedade. É um comitê com uma concepção mais 
avançada de “solidariedade mútua”, desencadeado a partir da 
visita de Aécio Neves e um punhado de senadores de direita à 
Venezuela a pretexto de protestar contra a prisão de Leopoldo 
Lopez. Manifestações de repúdio a esse grupo de senadores foi 
realizado na Venezuela. No mês seguinte, durante a visita de 
Nicolas Maduro ao Brasil, manifestação em apoio à Venezuela 
também foi organizada na Capital Federal. 

Brasília é Pólo da 
Solidariedade Internacionalista

Os 55 anos de fundação dos Comitês de Defesa da Revolução, em Cuba, 
foram comemorados em um animado ato político-cultural em Brasília. 

Já se vão 98 anos da Revolução Russa, o maior 
e mais importante ato de ruptura com o sistema 
capitalista da história.

Sob o comando de um partido altamente 
preparado e comprometido com a luta operária e 
popular e mais um conjunto de dirigentes políticos com 
elevado preparo teórico e político, especialmente Lenin 
e Trotski, a Revolução Russa foi o ápice de décadas de 
jornadas de luta dentro da então Rússia monárquica, 
sob influência la luta de classes em todo o mundo, 
inclusive do maior levante camponês organizado até 
então, que foi a Revolução Mexicana, em 1910.

A entrada da Rússia na I Guerra Mundial, aguçou 
os antagonismos de classe e propiciou ao Partido 
Bolchevique, embora numericamente minoritário, a 
construção de uma hegemonia no movimento operário e 
de massas, até a conquista do poder, em 7 de novembro 
de 1917.

Os sete primeiros anos da Revolução Russa 
foram de uma riqueza histórica exemplar para todo o 
mundo. Meios de produção estatizados, incluindo os 
bancos, reforma agrária e aliança campo-cidade, 
democracia operária a todo vapor pela ação dos soviets 
(conselhos) que centralizavam de fato e de direito o 
poder popular, eis que discutiam, resolviam e aplicavam 
as resoluções dentro dos princípios da democracia 
operária.

Só assim foi possível resistir à invasão de 14 
exércitos imperialistas que queriam a todo custo derrotar 
a Revolução. Não conseguiram! Mas o desgaste 
econômico e social promovido pela guerra, inclusive 
com a perda de milhares de quadros dirigentes, 
ameaçava o curso ascendente da Revolução Russa, 
que dependia do avanço do processo revolucionário nos 
países de capitalismo avançado, como Alemanha e 
Inglaterra, o que não ocorreu.

Internamente, as forças vivas da revolução se 
debilitaram, situação agravada com a morte prematura 
de Lenin, com apenas 54 anos. Isso deu lugar à 
substituição da política pelo “administrativismo” e a 
teses correspondentes, como a do “socialismo num só 
país”, uma desconstrução teórica e política que 
fragilizou a Revolução, e esta precisou se reinventar 
para vencer a invasão nazista na II Guerra Mundial, em 
jornada que ceifou a vida de 26 milhões de cidadãos 
soviéticos, mas cujo triunfo foi decisivo para salvar a 
humanidade das trevas do totalitarismo nazi-fascista.

Hoje, o desafio na atual Rússia – como de toda a 
humanidade progressista e anticapitalista - é resgatar os 
princípios da Revolução Russa, cujos ensinamentos,  
longe de se perder pelo tempo, foram reforçados pelos 
antagonismos criados pelo sistema capitalista mundial 
cada vez mais perverso e assassino, com a atuação 
parasitária dos bancos, do complexo industrial-militar e 
das empresas que controlam os fluxos de comercio 
mundial e que impõem seu padrão de desenvolvimento 
baseado numa minoria da população, levando a que 1% 
dos mais ricos do Planeta detenha uma renda igual a   

Revolução Russa: 

o farol que ilumina a humanidade
soma do que ganham 80%  da humanidade.

A função que a Rússia cumpre no mundo 
hoje, decorre de todo esse processo que já leva 
um século. É a “base soviética” de um país, 
que, sendo mais que uma nação, continua como 
representante de um projeto legítimo que é o da 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), como locomotiva de um processo de 
ruptura mundial com o sistema capitalista e de 
construção do Socialismo.

A propósito dos 100 anos de Revolução 
Russa, em 2017, um grupo de militantes do 
Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, 
Refundação Comunista, sindicatos e 
movimentos populares, criou este ano o Comitê 
Rússia 2017, para organizar debates e 
discussões sobre as lições e perspectivas da 
Revolução Russa, atividades que culminarão 
com a Caravana à Rússia, em novembro de 
2017.

O grupo é constituído por 86 
companheiros e companheiras de várias 
regiões, que constituíam um fundo para bancar 
a viagem à Rússia daqui a dois anos (o número 
de integrantes da Caravana já foi fechado, só 
havendo possibilidade de ingressar em lista de 
espera para ocupar vaga em caso de 
desistência).

Informações sobre o Comitê Rússia2017 
podem ser obtidas com Afonso Magalhaes (61-
99837628),  Ismael José (61-96965195) ou 
Carlos Alves (21-998150111), todos com 
whatsapp  

Outubro de 2015
Afonso Magalhães
Secretário de Relações Internacionais da 
Central de Movimentos Populares-DF


