
EDITORIAL

segue

GOLPISTAS SEM RUMO! NÃO TEM PROJETO PARA O PAÍS! 
NÃO TÊM NOME COMPETITIVO PARA A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL!

 discurso reacionário do general Hamilton OMourão, na sede da Maçonaria, deixou claro, 
não o que alguns pensam ser uma ameaça 

clara de golpe militar (cuja possibilidade não está 
vinculada a bravatas de um ou outro integrante da direita 
militar), mas sim o fracasso estratégico do “golpe de novo 
�po” que ano passado colocou Michel Temer na 
Presidência da República. 

As diatribes bonapar�stas de Hamilton Mourão 
mostraram uma insa�sfação da direita com a “condução” 
do principal pilar do golpe: a criminalização da polí�ca 
com o foco na criminalização do PT, de Lula e dos 
movimentos populares e sindicais.

Não há golpe que se sustente sem programa ou 
minimamente uma proposta de desenvolvimento para o 
país que vá muito além da propaganda embu�da nas 
operações da “lava-jato” e as intermináveis inves�das 
contra a autoes�ma do povo brasileiro, massacrado dia-
e-noite por denúncias de corrupção - verdadeiras, falsas, 
inventadas, aumentadas -, seja na grande mídia, seja nas 
“redes sociais” (essas úl�mas tem virado espaço de 
espraiamento de confusões e muito mais “batalha de 
intrigas” do que “batalha de ideias”).

Há, de fato, um “pão e circo” às avessas no golpe de 
restauração neoliberal no país: re�ra o pão, ou seja, não 
tem pão, mas tem circo de horrores para esmagar a 
consciência de classe do trabalhador, inves�ndo no 
descrédito das suas lideranças e instrumentos de luta.

A ditadura verde-oliva, de 1964, pelo menos abraçou 
um arremedo de programa desenvolvimen�sta, mal 
chamado de “milagre econômico” (na verdade uma 
modernização conservadora da economia, financiada 
com um suicida processo de endividamento externo). A 
ditadura de toga-preta é incapaz de rabiscar qualquer 
proposta nesse sen�do, simplesmente porque não as 
tem, até porque os financiadores do golpe não tem 

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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projeto nenhum de desenvolvimento. Estamos na 
etapa das bolhas financeiras do capitalismo. A 
geração de valor está comprome�da, até porque 
bilhões de horas de trabalho diárias são dissipadas 
pelo desperdício do trabalho humano (desemprego). 
Os lucros fic�cios “realizados” no mercado financeiro, 
estreitam cada vez mais a margem de manobra do 
sistema capitalista, que vê na destruição das forças 
produ�vas como uma saída lógica para sua 
sobrevivência, como em tantos outros ciclos de crise 
(um guerra em escala mundial). Entretanto, isso só 
seria possível se a classe operaria mundial, se a 
humanidade, não �vesse acumulado experiência 
suficiente para superar e derrotar defini�vamente o 
capitalismo em caso de uma III Guerra Mundial.

Portanto, os neo-golpistas no Brasil, assim como os 
macristas restauradores na Argen�na, não passam de 
empregados subalternos de um sistema imperialista 
mundial que não tem nada a oferecer para as massas, 
nem mesmo pão nem circo.  Daí  propostas 
maximalistas de integração capitalista como a UE 
passam a ruir, a apresentar fraturas defini�vas em sua 
estrutura, impulsionadas pela inicia�va das massas, 
cada qual u�lizando o espaço polí�co de seu próprio 
país para derrotar a imperialista União Európeia, seja, 
na Gra Bretanha, seja na Catalunha ou na Grécia sob a 
liderança do Syriza.

O velho capitalismo europeu, que surgiu 
revolucionariamente com a Revolução Industrial e 
com sangrentas revoluções an�feudais na Alemanha, 
Inglaterra e França hoje é sistema que, de forma 
espasmódica, tenta em vão impedir que a roda da 
história avance em direção ao socialismo.

Assim, não há condições históricas no Brasil para a 
construção de um “oásis de prosperidade” para o 
imperialismo mundial, que é o papel que busca 
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 conjuntura do VI Congresso da Central de AMovimentos Populares é bastante dis�nta da 
conjuntura do V Congresso, realizado em 2013. 

De fato, os desafios polí�cos que temos hoje tem recortes 
diferentes da conjuntura de quatro anos atrás.

Em 2013, �nhamos um governo que, com todas as suas 
contradições internas, era um aliado da classe trabalhadora, 
governo com traços de “governo democrá�co-popular”, 
com polí�cas públicas que apontavam para a inclusão social, 
igualdade de oportunidade e distribuição de renda. Enfim, 
UM BRASIL DE TODOS. Ali se abriu espaço, ainda que 
bastante limitado, para o controle social; e no orçamento 
públ ico  havia  a  preocupação com a população 
proletarizada. Isso vale tanto para o governo federal , como 
para o governo do Distrito Federal.

Naquele mesmo ano, as Jornadas de Junho pegaram de 
surpresa os setores progressistas organizados na sociedade, 
tanto par�dos como movimentos sociais. Durante todo um 
mês, jovens e segmentos inorganizados da classe 
trabalhadora – e também a mal chamada “nova classe 
media” – se mobilizaram especialmente nas regiões 
metropolitanas, colocando em relevo a necessidade de 
fortalecimento das ações do estado em favor das massas e 
das polí�cas públicas, nomeadamente nas áreas de saúde, 
educação e mobilidade.

Na ocasião, a resposta do Governo Dilma, devidamente 

VEM AÍ O VI CONGRESSO NACIONAL
CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES - CMP

É LULA DE NOVO, COM A FORÇA DO POVO!
desempenhar Temer e Henrique Meireles e a 
quadrilha dos “sem votos” que golpeou Dilma e 
ocupou o Palácio do Planalto.

Nessa toada, o povo brasileiro aguarda 
pacientemente pra “dar o troco” nos golpeadores 
da democracia e retomar o veio de construção de 
um desenvolvimento inclusivo, como está no 
Programa de Emergência, tanto do PT como da 
Frente Brasil Popular, onde estão muito claras as 
formas de financiamento público para alavancar o 
país, como também o companheiro Lula tem 
enfa�zado nas suas vitoriosas andanças pelo país, 
com uma Caravana que arrasta mul�dões, 
colocando no chinelo os golpistas dos três poderes 
da República.

Da parte do Par�do dos Trabalhadores, 
entendemos que o centro polí�co e organiza�vo é 
construir e consolidar uma grande frente eleitoral 
de classe, a par�r da própria Frente Brasil Popular 
que é hoje o centro gravitacional dos principais 
par�dos e movimentos do campo democrá�co 
popular.  O candidato do povo é Lula e ponto. 
Eleição sem Lula é fraude!!! Temos que denunciar 
isso ao mundo, internacionalizando a discussão 
para derrotar os fascistas do poder judiciário, 
ministério público, grande imprensa, órgãos de 
controle do imperialismo que atuam no Brasil, 
banqueiros, ren�stas, la�fundiários  e parasitas de 
toda espécie. 
É  L U L A  D E  N O V O ,  C O M  A S S E M B L É I A 
CONSTITUINTE  E COM A FORÇA DO POVO!!

negociada com as jovens lideranças do movimento, 
constou de cinco pontos (pactos), abarcando as áreas da 
saúde (Mais Médicos), Educação (financiamento com 
recursos do petróleo e do pré-sal), Plano Nacional de 
Mobilidade Urbana, transparência e plebiscito para a 
convocação de uma Cons�tuinte para a reforma polí�ca. 

Todas essas propostas foram sabotadas à exaustão 
pelo parlamento, pela mídia e en�dades da direita 
golpista. Mesmo assim, o Mais Médicos se tornou uma 
realidade que os golpistas – embora queiram – até hoje 
tem dificuldades de implodi-la.

Logo a seguir, as Jornadas de Junho – vi�mada por sua 
própria inorganicidade e pelo distanciamento dos 
par�dos de esquerda e dos movimentos populares  - 
degeneraram para o controle de grupos reacionários, 
inclusive fascistas, os mesmos que dois anos depois 
desfecharam o golpe de estado que des�tuiu a Presidenta 
Dilma Rousseff.

Um ano depois, a reeleição de Dilma e a vitória nas 
urnas sobre a coalização reacionária de Aécio Neves 
serviram para mostrar que havia sim uma base 
majoritária na sociedade em apoio ao projeto 
desenvolvido a par�r da eleição de Lula, em 2002.

A pergunta que não quer calar é: como foi possível 
ocorrer um golpe de estado contra a vontade popular, 
poucos meses depois de essa vontade majoritária do 

povo ser claramente manifestada, nas eleições de outubro de 2014?
E outras perguntas derivadas da anterior: qual o papel dos movimentos populares em 

todo esse processo? Que aprendizado há que se extrair desse processo para construir a 
retomada, recuperando, ampliando e consolidando (para evitar retrocessos) o espaço de 
poder das massas na construção de um estado e de uma sociedade democrá�ca e 
socialista?

O primeiro passo para a retomada é restabelecer a vontade do popular pelo voto, com a 
imediata saída do golpista Michel Temer da Presidência da República e realização de 
eleições diretas para o cargo.

Outro desafio para a CMP e movimentos populares, sindicais e Frente Brasil Popular é o 
de se preparar melhor para o papel de protagonismo polí�co e na mobilização social , 
qualificando-se mais, polí�ca e programa�camente, organizando-se melhor nas bases para 
fazer a disputa pela hegemonia, fortalecendo os valores da solidariedade de classe contra 
os contravalores do individualismo propagados 24 horas ao dia pelo sistema capitalista com 
suas polí�cas de exclusão, preconceito social, racial, intolerância de gênero, misoginia, 
concentração de renda e riqueza, financeirização da economia e parasi�smo ren�sta, 
valores decadentes que foram a base da narra�va golpista que colocou os sem-voto no 
Palácio do Planalto.

O país está sendo leiloado por uma quadrilha que se adonou da Presidência do país com 
base em um parlamento pelo enlace entre “entreguistas ideologicamente 
comprome�dos” e os fisiológicos (os 300 picaretas de sempre), juntando-se a isso um 
judiciário não menos hegemonizado pelo mercado financeiro e tendo como carro-chefe na 
dilapidação do país a operação lava-jato. Tudo isso reforçado pela tropa de ocupação do 
sistema capitalista, que é a grande mídia, tendo o sistema Globo no comando.

Por outro lado, a Caravana do Lula, iniciada no Nordeste, mostra a possibilidade de 

TEXTO BASE PARA DEBATE NO VI CONGRESSO DA CMP-DF
DERROTAR O GOLPE

RESGATAR A VONTADE POPULAR PELO VOTO
E AS POLÍTICAS PÚBLICAS COM PARTICIPAÇÃO POPULAR E O CONTROLE SOCIAL

mobilizar as grandes massas do país, desde que os principais vetores polí�cos, como a 
grande liderança popular de Lula, tenham polí�ca para tal e se movimentem nesse 
sen�do, com uma narra�va consistente do ponto de vista poli�co-programá�co e, como 
diz Lula, tocando a alma do povo. É aí que os golpistas e seus poderes golpistas 
(parlamento, judiciário e grande mídia) sentem a sua pequenez diante da mobilização 
popular.

Outro instrumento precioso para a materialização da unidade popular vem a ser a 
Frente Brasil Popular, instrumento que une 
par�dos, sindicatos e movimentos populares e 
que recentemente lançou o Plano Popular de 
Emergênc ia ,  como l inha  programá�ca 
emergencial de enfrentamento ao golpe.

A CMP tem �do um papel importante na 
construção da FBP como instrumento de frente-
única contra o golpe e contra a restauração do 
neoliberalismo no país. A FBP tem grande 
potencial de crescimento, na linha de ampliação 
da frente-única que propiciou momentos 
importantes na intervenção dos sindicatos e 
movimentos populares, como foram as greves 
gerais de 28 de abril e 30 de junho e a gigantesca 
m o b i l i z a ç ã o  o p e r á r i a  e  p o p u l a r  d o 
OcupaBrasília, em 24 de maio deste ano.

Tarefas urgentes da CMP para derrotar o golpe 

segue
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e retomar a construção de um Brasil soberano, 
democrá�co-popular e integrado à América La�na e 
Caribe:

- Junto com a FBP, sindicatos e demais movimentos 
populares, derrotar o golpe nas ruas e nas urnas

- Barrar a escalada das priva�zações das empresas 
estatais, patrimônio do povo,  a entrega das riquezas 
minerais e violação dos territórios indígenas

-  impedir  a  introdução do ensino pago nas 
universidades públicas

- Revogar emenda cons�tucional que congelou os 
gastos com polí�cas públicas por vinte anos; revogar a 
reforma trabalhista e a lei das terceirizações, bem como 
impedir a aprovação da reforma da previdência

- Engajar a CMP na coleta de assinaturas do Projeto de 
Inicia�va Popular para revogar a reforma trabalhista

- cobrar polí�cas públicas efe�vas contra os alarmantes 
números de estupros e violência contra a mulher (há hoje 
dez estupros cole�vos por dia no Brasil)

- Construir a eleição do companheiro Lula para a 
Presidência da República, consolidando o compromisso 
de governar o país junto com os sindicatos e os 
movimentos populares, propiciando um “salto de 
qualidade” com a convocação da Assembleia Nacional 
Cons�tuinte para a reconstrução do país com base nos 
princípios da soberania; integração internacional, 
solidariedade: prioridade para o Trabalho sobre os 
interesses do Capital; controle social da máquina do 
Estado, incluindo o Judiciário e Ministério Público; 
imposto sobre grandes fortunas, distribuição de renda e 
nenhum direito a menos !

- Aglu�nar junto à CMP as centenas de movimentos e 
cole�vos urbanos que surgiram em todo o país na esteira 
da luta contra o golpe de estado (cole�vos de cultura, 
juventude etc.)

- Garan�r a realização da VI Conferencia das Cidades e o 
protagonismo do Conselho das Cidades,  cujas 
prerroga�vas foram golpeadas por decreto de Temer

- Par�cipar do Fórum Social Mundial 2018, em Salvador-
BA (de 13 a 17 de março)

- Fazer um profundo balanço sobre a atuação de todos 
os segmentos dos movimentos populares e da 
contribuição cada um para a construção do poder popular 
no país. Mapear a atuação dos movimentos, por 
segmento, e o protagonismo da CMP em cada um, lutando 
permanentemente para a unidade de agendas, 
harmonizando-as com as reivindicações específicas e 
compromisso com a luta de classes para empoderamento 
da classe trabalhadora, tendo sempre o Socialismo como 
referencial estratégico. Segmentos de atuação no 
movimento popular: Moradia, Meio Ambiente, 
Comunicação Popular, Saúde, Cultura, Educação, 
Economia Solidaria, Mulheres, Negritude, Juventude, 
Pessoas com Deficiência, Direitos Humanos, Mobilidade 
Urbana,  LGBT,  Esporte  e  Lazer  Comunitár ios , 
Solidariedade Internacionalista etc.

- Reafirmar nossa solidariedade e apoio à Revolução 
Bolivariana e o direito do povo venezuelano de decidir 
sobre seu des�no, como vem sendo feito com o 
funcionamento da Assembleia Nacional Cons�tuinte, 
recém-instalada. Reafirmar o compromisso da CMP com a 
unidade la�no-americana e caribenha e a construção de 
um Con�nente de Paz, harmonia, igualdade social e plena 
integração econômica, cultural e cooperação entre todos 
os países e populações. Construção de uma Central de 

Movimentos, unindo todo o Con�nente!
NO DISTRITO FEDERAL
Os desafios para o DF são dis�ntos na forma, mas muito 

semelhantes à agenda de lutas em escala nacional. 
O Governo Rollemberg é golpista de primeira hora!! Ele, 

Rollemberg, compõe a ala golpista do seu par�do. Elegeu-se 
em outubro de 2014 com um discurso conservador, de 
demonização da Presidenta Dilma, de Lula e do PT.  Vendeu 
o que não �nha para ganhar a eleição, eis que acusava o 
anterior governo de ter promovido um “apagão de gestão” e 
que sua eleição seria a luz contra as trevas da incompetência 
do governo de então.

O Governo Rollemberg abraçou a estratégia neoliberal de 
estado mínimo, enxugamento, arrocho salarial, golpeando 
acordos , direitos e bene�cios conquistados pelos 
servidores públicos, re�rando bilhões de reais de circulação 
na economia local e mergulhando o GDF no poço da 
recessão, semelhante ao que fazem os golpistas em nível 
nacional.

Entre as medidas do DESgoverno de  Rollemberg consta:
- arrochar servidores públicos, com parcelamento de 

salários, descumprimento de acordos de reposição salarial, 
calotear licença premio etc.

- priva�zar , de forma disfarçada (com as PPP) ou de forma 
aberta, como a cogitada venda da CEB

- aumentar tarifas públicas, como as tarifas de ônibus e 
metrô, majoradas em mais de 50% desde sua posse, além 
disso, quadruplicou o repasse para empresas de ônibus, 
sem nenhuma cobrança de melhoria no funcionamento do 
sistema, onde não se respeita os horários e ainda vigora o 
“toque de recolher” depois das 23h, fim-de-semana e 
feriados, quando os ônibus somem de circulação. O metrô 
absurdamente fecha as 23h30. 

- aumentar a níveis proibi�vos, para a maioria da 
população usuária, os preços dos restaurantes comunitários 
e do Zoológico

-  s a b o t a r  o  S i s t e m a  Ú n i c o  d e  S a ú d e ,  c o m 
subfinanciamento, con�ngenciamentos orçamentários, 
terceirizações, fechamento de unidades e bloqueio na 
prestação de serviços.

- intervir de forma eli�sta e terrorista na chamada “crise 
hídrica”, onde os mais prejudicados com o racionamento 
d’água é a população das cidades do DF. 

- excluir o Movimento de Catadores da polí�ca de 
resíduos sólidos no DF

- boicotar o funcionamento dos conselhos de controle 
social no DF. O Conselho das Cidades sequer foi implantado 
(e a VI Conferencia das Cidades não foi convocada no DF). 
Além disso, as conferencias setoriais estão sendo feitas 
escondidas dos movimentos populares, com a do Meio 
Ambiente e da Assistência Social, espaços capturados pela 
tecnoburocracia do GDF

- dar caráter falacioso da 
proposta de eleição direta 
para Administrador das 
cidades

- sucatear a educação, 
d e i xa n d o  a s  e s co l a s  à 
mingua material e deixando 
a s  s a l a s  d e  a u l a 
superlotadas. Uma escolha 
d e  e n s i n o  m é d i o  d a 
e s t r u t u ra l  e s t á  s e n d o 
desa�vada.

FUNCIONAMENTO DA CMP-DF
Desde que foi reorganizada no Distrito Federal, em 

2003, a CMP tem encontrado dificuldades de construir um 
funcionamento polí�co mais sólido, estável e consistente, 
que não dependa da ação isolada de um ou outro 
dirigente. 

Os intentos de impulsionar segmentos importantes dos 
movimentos populares, como moradia,  saúde, economia 
solidária, pessoas com deficiência, entre outros, esbarram 
no improviso e na dificuldade polí�ca de alavancar os 
movimentos como sujeito do processo de luta popular no 
DF. 

Há elementos históricos específicos que impõem 
limitações aos movimentos no DF, especialmente os de 
moradia, que vem de uma longa etapa de cooptação pelo 
rorizismo. Mas também é verdade que muitas dessas 
dificuldades poli�cas se estendem a outras regiões 
metropolitanas do país, haja vista a imprevisibilidade 
ocorrida com as Jornadas de Junho e, depois, na luta 
contra o golpe de estado, quando ficou saliente a 
dificuldade em mobilizar grandes massas para se 
contrapor aos movimentos da direita e ultradireita, bem 
como, posteriormente, em 2016, no claro embaraço de 
intervir , como movimento popular, no processo eleitoral 
municipal, o que resultou na eleição de figuras 
abomináveis para a democracia  como Dória (SP), Crivela 
(RJ),Kalil (BH) e ACM Neto (Salvador), só para citar alguns 
exemplos.

Quanto ao funcionamento polí�co regular da CMP, 
também temos uma tarefa fundamental para o próximo 
mandato: a realização de reuniões da coordenação e de 
plenárias gerais, bem como dos setoriais, valorizando a 
par�cipação e o compromisso dos movimentos 
integrantes, vinculados e parceiros da Central. Nesse 
sen�do, também é preciso dar prioridade à criação do 
Setorial de Juventude, além de orientar e dar suporte à 
intervenção dos nossos companheiros nos conselhos de 
controle social. Em relação à Frente Brasil Popular, a CMP 
DF assume o compromisso de se incorporar à construção 
da FBP nas cidades do DF

O Congresso Distrital deve ter em conta em seus 
encaminhamentos finais a marcação da data da primeira 
reunião da Coordenação eleita, que poderá ser em 
formato de Planejamento Estratégico.

O Congresso Distrital deve mandatar a direção eleita 
para proceder às adequações e atualizações do estatuto 
da CMP DF, inclusive quanto a desempenho das funções 
polí�cas e administra�vas de cada área da Coordenação. 

Resumindo a agenda de curto e médio prazo da CMP
8 a 10 dez – II Conferencia Nacional da Frente Brasil 
Popular (local a definir)

13 a 17 março/2018 – Forum Social Mundial 
(Salvador-BA)

4 a 7 abril 2018 – VI CONGRESSO NACIONAL DA CMP 
(em SP)

31 de maio 2018 – Dia Nacional de Lutas da CMP

FORA TEMER! FORA ROLLEMBERG! FORA GOLPISTAS!! 
DIRETAS JÁ E CONSTITUINTE!
O BRASIL NÃO ESTÁ À VENDA!!

Brasília, outubro 2017
Plenária do VI CONGRESSO DA CMP-DF
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O presente texto foi publicado como DECLARAÇÃO 
POLÍTICA do POR Posadista Argen�no, em apoio aos 
candidatos do peronismo kirchnerista. As eleições 
legisla�vas argen�nas, que renovarão 1/3 do Senado e 1/2 
da Câmara dos Deputados, acontecem após quase 2 anos 
de golpes e retrocessos executados pelo governo Macri e 
seu “combo” de CEOs (a aplicação argen�na da tal quimera 
de “gestão empresarial”). Ao defender o voto à Unidade 
Cidadã, com @s companheir@s Cris�na Kirchner e Jorge 
Taiana à frente, afirmamos o peronismo de massas 
representado pelo Kirchnerismo, e denunciamos o papel 
nefasto da outra ala do 
peronismo – que se alinha 
no campo do “peronismo 
burguês” –, de setores do 
movimento social e sindical, 
e da chamada “esquerda”, 
que se equivocam  em graus 
v a r i a d o s ,  d e s d e  a 
i n c o m p r e e n s ã o  d a 
necessidade de unidade e 
concentração polí�ca e 
eleitoral em Cris�na, até o 
aberto toma-lá-dá-cá com o 
g o v e r n o  M a c r i .  E s t a s 
eleições serão, na prá�ca, 
prévias das eleições gerais 
de 2019, e devem servir de 
acúmulo e impulso para a 
f u t u r a  r e t o m a d a  d a 
experiência de 12 anos e 
meio de governo nacional e 
popular, mas certamente 
par�ndo de um patamar 
m a i s  e l e v a d o,  � r a n d o 
c o n c l u s õ e s  p o l í � c o -
organiza�vas necessárias.

- - - - - - -

As eleições de 22 de outubro próximo tem um duplo 

valor porque unem um passado recente com progressos 

alcançados, um presente em que eles são colocados em 

liquidação pelo governo neoliberal conservador de Macri e 

seus CEOs, e um futuro a construir que exige claramente 

não só a necessidade de voltar a um governo que 

aprofunde as medidas a favor das relações entre o Trabalho 

e o Capital, mas também de não voltar a cometer erros que 

permi�ram, depois de 12 anos e meio, que a reação 

conservadora “semidemocrá�ca” conseguisse capturar o 

poder do Estado. Não se trata só de eleger eleitoralmente, 

e com todas as peripécias que isso tem em uma democracia 

midiá�ca dirigida pelo poder do sistema capitalista; trata-

se de avançar nas formas de elevar a vida polí�ca de uma 

parte da população, que é de 40% aproximadamente, que 

não vê como intervir em um curso em que sentem que só 

são formalmente parte, mas não integrantes do poder que 

decide a vida do país. Parcela do povo que foi subes�mada 

poli�camente e acostumada a um papel passivo de 

beneficiária do assistencialismo econômico e do 

clientelismo polí�co na vida do país, e que está muito longe 

de conseguir exercer o poder que lhe dá o fato de ser a 

única fonte criadora do progresso social para a Renda 

Nacional e o PIB, com sua força de trabalho (que agora não 

encontra emprego). A aplicação da sua força de trabalho é 

a única fonte criadora da mais valia e da riqueza do país.

Então há um duplo valor, polí�co e social, nas próximas 

eleições, porque nelas se dá uma combinação transitória 

dos fatores que dizem respeito à vida diária da população, 

em que aparecem as fortalezas e debilidades ou vazios 

polí�co-organiza�vos dos 12 anos de governo nacional e 

popular. Uma contraditória etapa do sinceramento do 

curso da luta de classes no país, que também se dá na 

região e no mundo, onde claramente o imperialismo 

perdeu a hegemonia do curso histórico, ao mesmo tempo 

que, na humanidade, ainda não se construiu a direção para 

a Nova – e necessária – Sociedade. Isso é o que rela�viza, 

em termos de conjunto da realidade do país, o significado 

desta eleição nacional “pela metade”, apenas legisla�va e 

municipal: ao mesmo tempo que não pode mudar agora “a 

cabeça” (o governo nacional), pode poli�camente se 

afirmar como ferramenta revolucionária, concentrando-se 

na província de Buenos Aires, no que pode vir a ser um 

triunfo da companheira Cris�na Fernandez de Kirchner 

como eixo e cabeça das forças do trabalho e do progresso 

social.

Isso faz com que este curso ascendente na sociedade 

passe do âmbito eleitoral à vida polí�ca e econômica de 

todo o país, e supere o caráter imedia�sta da dinâmica 

eleitoral. E isso é expressão social de um progresso 

necessário no campo eleitoral, porque esta ação do voto 

individual, na “solidão da urna”, deve representar, em 

perspec�va, parte da permanente construção e 

reconstrução da direção e dos organismos de uma Nova 

Sociedade. Uma questão que não se resolve no dia 22 de 

outubro, mas da qual a eleição é parte indivisível.

Por isso esta eleição 

acontece com um enorme 

inves�mento financeiro e 

m i d i á � c o  d a  r e a ç ã o 

conservadora em prol do 

governo Macri e seus 

C E O s ,  q u e  n ã o  t e m 

estrutura de par�do, só a 

g e r o n t o c r a c i a 

empresarial, e precisa de 

um instrumento para 

unifica-los por cima do 

c a n i b a l i s m o  d e  s e u s 

interesses par�culares. 

Por isso ataca e negocia 

como arma de polí�ca de 

compenetração que se 

apoia e  se afirma no 

resíduo polí�co do velho 

c l i e n t e l i s m o  e 

a s s i s t e n c i a l i s m o 

paternalista que sempre 

f o i  a  p o l í � c a  d o 

capitalismo para manter a 

sociedade na passividade, desviando a atenção e 

limitando, como na velha tá�ca da “cenoura na frente do 

cavalo”, em uma polí�ca de manipulação do desejo 

natural e legí�mo do povo de progredir e melhorar de 

vida. Mas a resposta para isso é u�lizar a eficaz arma de 

luta da classe operária: a unidade de classe como inegável 

necessidade. A direita oligárquica, por isso, se centraliza e 

cria os “Cambiemos”, o macrismo etc. como arma para 

capturar o poder do Estado e transformá-lo em um 

aparato administra�vo reacionário, negando sua função 

social como Estado Revolucionário, que é uma 

necessidade da luta de classes em que a história da 

humanidade se desenvolve.

É esta a polí�ca de compenetração que o macrismo e o 

“Cambiemos” têm desenvolvido, para não mudar nada de 

fundo, ou seja, no âmbito das relações entre a classe 

trabalhadora produtora da riqueza com mínima 

par�cipação na sua distribuição e o poder do capital 

nacional e estrangeiro concentrado que hoje governa o 

As eleições le�isla�vas e a contraditória etapa do sinceramento do curso da luta de classes no país

4

ARGENTINA: 



país. E uma “oposição” que não faz oposição de verdade e 

acaba se submetendo às necessidades do sistema 

(governo que controla o poder do Estado) em nome da tal 

“governabilidade”, na prá�ca, atua como aliada ao afirmar 

a polí�ca reacionária do governo.

Por isso, não há dúvida entre tocar uma batalha 

eleitoral de classe – mesmo com esta democracia vigiada – 

ou negociar com a estrutura de governo e optar pela 

passividade, como parte dessa dita “oposição” faz, 

buscando acordos com o governo e reafirmando a falsa 

perspec�va do clientelismo assistencialista. Pelo 

contrário, é com a classe organizada e com 

instrumentos próprios, como os históricos Programas 

de La Falda e Huerta Grande, os 26 pontos de Ubaldini, 

o MTA e, agora, a Corrente Sindical Federal, na luta por 

uma nova sociedade que se deve superar tudo que fica 

atrás do velho assistencialismo. Esta mescla de 

paternalismo e clientelismo,  que se expressou em 

polí�cas erradas dos movimentos sociais ou das ONGs, 

mesmo das que honestamente pensavam ser 

organismos superiores à luta de classes e seus 

instrumentos naturais, os sindicatos e os par�dos 

claramente definidos na construção de uma nova 

sociedade. Lênin esclareceu o que é “classe-par�do-

direção”, assim como polí�ca.

Todo este curso nacional agora está em processo de 

avaliação e reconstrução, porque a eleição de outubro tem 

que ser um passo na direção correta do progresso social 

que engloba as necessidades de vida de 80% do povo. Algo 

que a companheira Cris�na Fernandez de Kirchner propôs 

quando disse que “de cada três cidadãos, dois votarão 

contra o governo na província de Buenos Aires”, ou seja, 

que existe uma forte concentração tanto social como 

polí�ca que temos que analisar, aprendendo dos erros e 

também das conquistas desses 12 anos e meio de governo.

Por isso que não há meio termo nem jus�fica�va 

alguma para “errar”, e menos ainda esconder o que se está 

defendendo com o pragma�smo sem polí�ca, como faz 

um setor da esquerda, cujo crescimento eleitoral, mesmo 

assim, saudamos como parte de uma concentração 

necessária para o progresso social dentro do curso em 

desenvolvimento no país. O governo “Macri/Cambiemos” 

e sua economia de guerra restauradora e oligárquica estão 

dando golpes terroristas contra a economia popular e a 

própria vida. Tanto que, por vezes, recuam em algumas 

medidas, tão brutais que causam a reação de todos os 

setores, inclusive da classe média e pequenas e médias 

empresas, que quer ser “burguesia nacional” com 

interesse no mercado interno (ainda que quase nunca 

consigam chegar a esse patamar).

Para “dourar a pílula” destes golpes, Macri conta com a 

ajuda dos setores do movimento social que, com a 

desculpa da necessidade de “ajuda humanitária”, acabam 

atuando como braços eleitorais submissos ao governo, 

negociando sua atuação de contenção das lutas sociais e, 

ao mesmo tempo, mantendo influência em suas bases 

fisiológicas com ações ass istenciais ,  “planes” , 

pseudocoopera�vas etc... as quais Macri, Larreta e os 

governadores do combo neoliberal dão com uma mão e 

�ram com outra.  Além do que,  essas ações – 

imprescindível inves�mento polí�co para sustentar o 

macrismo – empenham o país porque distribuem bilhões de 

pesos (e dólares que os respaldam) que serão a forca das 

futuras gerações que terão que pagar por eles. Esses setores 

do movimento social, então, desempenham um nefasto 

papel contrarrevolucionário baseado nessa polí�ca de 

acordos por debaixo dos panos com o neoliberalismo. Uma 

polí�ca em que se escudam de forma pelega em nome de 

uma pseudo-democracia, querendo esconder um 

individualismo feroz que salta aos olhos, passando de 

poli�camente idiota a socialmente criminoso.

A NECESSÁRIA FRENTE ELEITORAL DE CLASSE E 

UNIDADE CIDADÃ

Nosso par�do vem propondo já há 2 anos a necessidade 

de discu�r uma polí�ca que possibilite democrá�ca e 

socialmente dar um salto dialé�co por cima desta crise de 

direção que já está se expressando no campo nacional e 

popular. Se há algo que caracteriza o curso dos processos 

revolucionários que avançam progressivamente na elevação 

do nível  de vida dos trabalhadores junto a seu 

desenvolvimento cultural e polí�co, é o exemplo de Cuba 

Estado Operário “sui géneris”; Venezuela Chavista que luta 

por defender sua riqueza petroleira e mineral e segue no 

caminho de reconstrução  da economia baseada no poder 

social da Assembleia Cons�tuinte, em que deverá 

desaparecer o neoliberalismo e o sistema financeiro que 

atrasa o país; na Bolívia e a polí�ca do governo de Evo 

Morales; na Nicarágua e no Sandinismo;  no Uruguai sólido 

na vida interior de uma Frente Ampla que tem na central 

sindical PIT-CNT e seus sindicatos uma fonte inesgotável de 

intervenção para o progresso do país em um governo como 

o de Tabaré Vazquez que, com PIB e renda nacional dos 

menores do planeta, defende seu direito ao progresso rumo 

ao socialismo. Da mesma maneira que no México, com o 

MORENA-PT e AMLO favorito nas eleições, ou no Brasil com 

PT-Lula à frente, fazendo tremer o sistema que impõe, via 

legisla�vo e judiciário, golpes ao progresso que são as 

conquistas trabalhistas e sociais de 80% dos brasileiros.

Em todos esses cursos, há inúmeros exemplos mais no 

mundo, começando pelo papel de Pu�n na Federação 

Russa, para nós, pseudônimo atual de URSS de 1917, e 

mesmo na China Popular que aplica uma polí�ca leninista de 

1922 com a NEP para salvar econômica e produ�vamente o 

jovem Estado Operário Sovié�co, mas que os camaradas 

chineses aplicam defasadamente na história e por isso 

complicam a função da revolução ininterrupta chinesa em 

ações contraditórias frente ao resto do mundo, mas que 

quando precisam decidir na relação da luta de classes, 

nunca decidem contra o socialismo, porque existe o PC 

Chinês que é o que vai definir finalmente o caráter da 

revolução.

Então, é preciso centrar o voto em Unidade Cidadã, 

porque não se pode pôr em risco o curso dos progressos 

alcançados, entre eles da democracia social em que se 

viveu entre 2003 e 2015 que é a dos Direitos Humanos, 

porque o mundo nos mostra que, longe de “involuir”, a 

luta  progr ide,  com caracter ís�cas  própr ias  e 

peculiaridades nacionais. Mesmo com os golpes em 

Honduras, Brasil, Paraguai e Argen�na, o eixo do curso 

mostra que, abaixo e acima das contradições e 

antagonismos das direções que olham para o próprio 

umbigo, há um curso social enorme. E a Frente Eleitoral de 

Classe deve ser construída com o nome ou formas 

dis�ntas mas com uma mesma linha obje�va.

A eleição de Cris�na-Taiana ao Senado e das listas que 

apoiamos no resto do país não mudará os planos do 

imperialismo e seus cupinchas internos, mas, além de 

debilita-los, ajudará a desvelar o curso polí�co do 

momento, abrindo as portas a uma eleição geral nacional 

de 2019 em que entraremos com a força de toda 

sociedade. E também obrigará o macrismo e seus aliados 

declarados e não declarados a mostrarem como 

realmente são e o que representam. Por isso o governo de 

Macri/Larreta/Vidal faz obras públicas com custos 

mul�milionários para o Estado como necessidade de criar 

uma luz no fim do túnel para conter a desintegração de 

sua polí�ca, enquanto esconde na manga as cartas mais 

duras de seu plano polí�co e econômico. O sequestro e 

desaparecimento forçado de San�ago Maldonado, a 

prisão de Milagro Sala, as repressões às manifestações, 

são a forma social de uma democracia vigiada pela pior 

das ditaduras, que é a econômica: o medo de perder o 

emprego ou fonte de renda, porque reprime ao mesmo 

tempo o direito à liberdade de pensamento e o direito ao 

trabalho, saúde, moradia, educação, enfim, à vida.

Por isso conclamamos a votar nas listas da Unidade 

Cidadã! Há que concentrar o voto em uma direção que 

englobe o interesse e as necessidades deste 80% da 

população que não votou na Cambiemos nas eleições 

prévias abertas. Para garan�r que se cumpram as 

promessas eleitorais estão os organismos naturais da 

classe trabalhadora: sindicatos, CGT/CTA, Corrente 

Sindical Federal, os par�dos do campo nacional, popular e 

revolucionário. Estes que devem, em nossa opinião, 

adotar os históricos Programas de La Falda e Huerta 

Grande, os 26 pontos de Saúl Ubaldini, assim como o 

melhor da Cons�tuição de 1949, e ter como obje�vo 

central em 2019 uma dupla eleição para presidente e 

legisla�vos, e também uma convocação ao referendo 

cons�tucional vinculante para refundar o país com uma 

nova Cons�tuição.

Esta luta não começa nem termina no dia 22 de 

outubro de 2017, mas ela é um degrau importante para 

alcançar uma Nação que seja parte de uma região e um 

mundo em evolução revolucionária ao SOCIALISMO.

E.R. 2 de outubro de 2017.
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O Esporte como Materialização das mais 

Profundas Fraternidade e Solidariedade

Diego Maradona: “Somos chavistas até a morte. E 

quanto Maduro chamar, estarei ves�do de soldado para 

uma Venezuela livre, para lugar contra o imperialismo e os 

que querem se apoderar de nossas bandeiras, que é o mais 

sagrado que temos”

Maradona não perde a classe

Por AngelCappa*

“Diego Maradona, mais uma vez, ao prestar seu apoio 

ao governo bolivariano da Venezuela, responde às elites 

dominantes que não puderam com ele, que segue sendo 

fiel à classe social da qual veio, e que está a favor de uma 

América La�na soberana e auten�camente democrá�ca. 

Um gesto que é de se agradecer” (trecho do ar�go)

*Ex-técnico do Racing, Huracán e River

- - - - -

Não é casualidade na história que J.Posadas (Homero 

Cristalli) tenha sido jogador profissional de futebol na 

juventude, com baixo salário pela exploração que havia 

nos anos 30 do século XX. Fisicamente debilitado, 

fortaleceu-se intelectual e poli�camente quando optou 

pela luta revolucionária. Militante trotskista – o que, na 

época, era pra�camente nadar contra a corrente, ainda 

mais quando havia se destacado em sele�vas de dois 

grandes �mes argen�nos.

Também não é por acaso que os jogadores hoje em dia 

“ganhem” somas milionárias, desproporcionais para seu 

trabalho – como um Neymar custar 222 milhões de euros 

–, que seus pais sejam gerentes dos jovens “espor�stas” e 

que alguns deles sejam donos dos passes de seus 

companheiros de trabalho; ou que a FIFA seja uma das 5 

maiores transnacionais, uma empresa financeira e 

imperialista, do planeta.

Nessa realidade é que se apresenta um Diego 

Maradona, com todas as contradições de vida dadas por 

uma luta desigual entre o ser humano e milhares de anos 

de acúmulo de cultura individualista até chegar nesta 

máquina de moer carne que é o sistema capitalista. Da 

literatura e da cultura em geral, nem falar, porque não é 

uma questão de dificuldade e luta pela vida – que alguns 

destes jogadores sim, 

t e m  –  e  s i m  d e 

c o n v e r s ã o  a o 

individualismo feroz.

O  a r � g o  d o 

companheiro Angel 

Cappa, com profundo 

conteúdo despor�vo 

e  c u l t u r a l ,  c o m 

grande amor pelo ser 

humano, defende o valor de Diego Maradona em uma 

sociedade em que tudo parece ser $$$, em que se perde o 

valor do esporte, o mesmo com o qual os gregos 

conseguiam superar inclusive guerras étnicas e por disputas 

de terras etc... o esporte como materialização da 

fraternidade e da solidariedade mais profunda, mesmo 

dentro de uma compe�ção natural, não financeira, como 

são as do sistema transnacional imperialista do esporte, 

suas empresas e meios de comunicação.

O que Angel Cappa argumenta não chega a ser novidade 

para nós, marxistas-leninistas-trotkistas-posadistas. Mas 

não é questão de “já sabíamos” – ainda que tenhamos 

publicado textos e inclusive enviado uma carta pessoal a 

Diego Armando Maradona há uns 25 anos. O principal aí é 

que se afirma uma opinião como esta em uma época de 

suposto “triunfo do individualismo feroz do sistema 

capitalista”, conforme “gregos e troianos”, de direita e 

também de esquerda, que não compreendem que não há 

retrocesso na América La�na, que é a fraternidade e a 

dialé�ca do socialismo que está vigente em um técnico de 

futebol, dos melhores do mundo como é Angel Cappa. E 

também está vigente em Diego Maradona, que não se 

esquece de sua posição de classe. Por isso não conseguem 

calá-lo. É para Venezuela revolucionária e para toda 

humanidade um apoio ao progresso da história.

Quanta diferença em relação aos Pelés e os de sua 

turma, e aos que, mesmo na seleção argen�na de futebol, 

jogam por $$$, e não pela luta social da classe explorada do 

país. Quanta diferença de um Lionel Messi, bom jogador, 

mas mul�milionário e inflado pelas transnacionais 

imperialistas do futebol. Quanta diferença de um Javier 

Mascherano apoiando Maurício Macri, ou de Tevez indo 

jogar na China por 52 milhões de dólares. Quanta diferença 

com os que fizeram fortuna com o esporte e viraram 

empresários do agronegócio da soja. Pessoas cooptadas 

pelo sistema capitalista. Angel Cappa, em excelente e 

sinté�co ar�go, destaca Maradona e mostra que entre 

Cappa, Maradona e o povo venezuelano existe uma unidade 

humana indestru�vel: a luta pelo socialismo “do século XXI, 

como quer eles o chamem”, como escreve o companheiro 

Angel.

Para concluir, vemos mais uma vez vivo e vigente o 

camarada J.Posadas, que dizia que “no esporte na 

sociedade socialista, o futebol será apreciado pela 

harmonia do jogo, não pela quan�dade de gols”. Serão 

encontros com outro sen�do social. Em Cappa e Maradona 

também está presente Posadas. Além do quê, há um fio 

condutor na história: os três foram jogadores de futebol 

“sociais”, ou seja, com expressão social, despor�va, polí�ca, 

da classe trabalhadora. Bravo Angel, Diego e Homero!

León Cristálli, 19 de agosto de 2017

Diego Maradona
“Somos chavistas até a morte. E quando Maduro convocar, 
estarei fardado de soldado por uma Venezuela livre, para 
lutar contra o imperialismo e contra os que querem se 
apropriar de nossas bandeiras, o mais sagrado que temos”.

MARADONA É 10!

Leia, estude e discuta!



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 no Facebook

http://www.youtube.com/user/TV4Internacional

Defendemos uma ESPANHA 
UNIDA e SOCIALISTA. Pela 
mesma lógica, consideramos 

absolutamente dis�nta a situação da 
Ucrânia, com um governo agente do 
imperialismo no coração da Rússia, 
pseudônimo atual de URSS, e em relação 
à qual apoiamos a Criméia em sua 
independência e reincorporação à Rússia 
(assim como a luta que levam à frente 
Donetsk e Lugansk). Defendemos tal 
posição em cartas e textos públicos.

Desmembrar a Espanha é facilitar o neoliberalismo regional. Agora, outra coisa 
seria uma CATALUNHA SOCIALISTA DENTRO da ESPANHA. Lênin nos ensinou isso 
como POLÍTICA de CLASSE e REVOLUCIONÁRIA.

León Cristálli, 2/10/17

Independência da Cataluña

 IV Internacional leninista-trotskista-posadista apóia a função exercida pela ACoréia do Norte. Não apoiamos a polí�ca de fechamento, de se voltar para 
dentro, o que não tem nada a ver com qualquer ques�onamento ao exercício 

da presidência do país por Kim Jong-Un, mas sim da forma como deveriam intervir as 
massas coreanas nas decisões, assim como na construção de alianças com o resto do 
mundo, única garan�a que a Coréia Estado Operário suigéneris tem para impedir a 
constante agressão do sistema capitalista mundial. Não de Donald Trump, cujas 
bravatas, em sua solidão polí�ca interna, lembram mais um feirante em dia de feira, 
gritando para “vender seu peixe”. É a Rússia, com Pu�n, e a China Estado Operário 
suigéneris, que sustentam a Coréia do Norte; que impedem o imperialismo de invadir 
ou jogar uma bomba atômica – intervenção militar que, diferentemente, o 
imperialismo conseguiu sim fazer na Iugoslávia, no tempo de Gorbachov e sua turma.

Apoio à República Popular Democrática da Coréia do Norte

s Forças Armadas da Bolívia decidiram criar uma equipe de trabalho que colaborará Acom a Comissão da Verdade, organismo criado semana passada para inves�gar crimes 
de Estado come�dos pelas ditaduras que governaram a Bolívia entre 1964 e 1982. A 

cons�tuição deste grupo foi anunciada pelo comandante-em-chefe das Forças Armadas, general 
Luis Orlando Ariñez.

Em 17 de julho de 1980, Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente do Par�do Obrero 
Revolucionário (posadista) e Deputado Nacional reeleito, foi sequestrado e “desaparecido” em 
uma ataque à COB (Central Operária Boliviana) realizado pelos militares que apoiavam o golpe de 
Estado do general Luis García Meza. Alvejaram Carlos Flores quando tentou ajudar seu 
companheiro, o líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, aba�do por um disparo. O processo 
judicial que durou 11 anos não resultou em sentença específica sobre a morte e desaparecimento 
forçado de Carlos Flores.

Segundo o Ministro de Defesa, Reymi Ferreira, os documentos probatórios dos crimes �nham 
sido destruídos pelo governo de Luis García Meza (1980-1981). Agora se abre uma inves�gação 
com par�cipação das próprias FFAA, que abre um novo capítulo da busca pela verdade. Pela 
primeira vez, nosso Par�do, na úl�ma Marcha do Silêncio, em 20 de maio, empunhou cartazes 
recordando o camarada Carlos Flores e a camarada Nelsa Gadea Galán (Anape), militante do 
Comitê Regional Paysandú da seção uruguaia da IV Internacional, sequestrada e logo assassinada 
no Chile em 1973 pela ditadura de Pinochet.

Celebramos a inicia�va do governo do companheiro Evo Morales.

Bolívia: Governo de Evo Morales investiga crimes de 1964 a 1982
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Saudamos o resultado das eleições com muita alegria, pela intervenção social, 
mais que eleitoral, do que há de melhor e mais seguo em sua concepção como 
classe, que era de 35% chavista e avança a ser 56% socialista. Por isso é uma 
vitória mais que eleitoral, é vitória social e polí�ca da Revolução na Venezuela.
 León Cristálli, 16/10/17

LEIA E DIVULGUE!

POVO DA VENEZUELA ESMAGA A CONTRA-REVOLUÇÃO 
NAS RUAS E NAS URNAS!



A máxima atribuída a George Orwell “a 

história é escrita pelos vencedores” expressa 

uma realidade, mas é para ser adotada sem 

perder o sen�do de que a dignidade humana, a 

inteligência e a razão, no limite, se sobreporão às trevas 

da ignorância e da barbárie. 

Esse é a principal herança da Revolução de Outubro: 

um Revolução comandada pela vontade cole�va 

daqueles que constroem a riqueza da humanidade, dos 

braços e do cérebro sem os quais não há criação de 

valor.

Obviamente que a história não é um trem correndo 

em linha reta. A luta de classes impõe interrupções e 

retrocessos que, ao fim e ao cabo, servem de 

aprendizado para a classe operária fazer melhor no 

momento histórico seguinte. Assim, a Revolução 

CENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO RUSSA: VITÓRIA DA HUMANIDADE!!

Francesa, a Comuna de 

Paris e a Revolução 

Russa de 1905 foram 

p r e c i o s o s 

aprendizados para a 

classe operária, que 

soube aprender com 

seus erros e culminar 

com a derrubada do 

capitalismo e do pré-

capitalismo russo, em 

outubro/novembro de 

1917. 

A Revolução Russa 

t e v e  u m  r e c o r t e 

processual  s im, mas de ação 

con�nua, aberta ou clandes�na, 

culminando com um salto (que os 

intelectuais fariseus chamam de 

“golpe”) quando o Comitê Militar 

Revolucionário decretou o fim do 

governo Kerensky e a ins�tuição da 

R e p u b l i c a  d o s  S o v i e t s  ( d o s 

operários, soldados e camponeses), 

na Rússia de 1917.

Os caluniadores do imperialismo, 

os intelectualoides burgueses, 

sempre regorgitarão, caluniando 

Lenin e Trotsky:  um recebeu 

dinheiro da Alemanha, o outro, 

recebeu dinheiro dos EUA, insinuam 

em seu con�do desespero.

O fato é que esses gênios do 

marxismo revolucionário, Lenin e 

Trotski, conceberam um poderoso 

instrumento da classe operária, 

capaz de superar a sua pequenez 

numérica e se mover como a infinita 

energia potencial de um átomo: o 

par�do.

Daí que os sete primeiros anos da 

Revolução de Outubro ficaram para 

sempre. Ali o par�do funcionou 

plenamente, junto com os soviets, o 

principal instrumento das massas. O 

stalinismo, é certo, apagou o brilho 

dos soviets e do par�do, tentando 

transformar a revolução socialista 

em uma car�lha, um passo-a-passo, 

fazendo da República dos Soviets 

uma lamparina,  apagando o farol 

que ilumina o mundo dos sete primeiros anos. A força 

do período realmente revolucionário não se perdeu, 

foi importante para derrotar o nazismo e libertar a 

humanidade da barbárie, com a vitória sovié�ca na II 

Guerra Mundial. 

Assim, o Socialismo se expandiu, nas ideias e 

também na pra�ca, com desvios, deformações, 

degenerações, é certo. Mas sua energia impulsiona a 

humanidade até hoje. Não houve Gorbachov, nem 

Yeltsin, capaz de borrar da história a força propulsora 

da Revolução Russa e da União Sovié�ca, que se 

reinventa agora na Rússia de Base Sovié�ca, que 

sustenta o enfrentamento ao imperialismo na Síria e 

que mostra ao mundo que o imperialismo tem muito 

menos influência social e polí�ca do que o próprio 

poder imperialista tenta mostrar.

Caravanas de militantes de todo o mundo se 

deslocam para a Rússia para saudar a Revolução de 

Outubro e interagir com o seu legado vivo na Rússia de 

Base Sovié�ca. Do Brasil irão algumas Caravanas, a 

principal organizada pelo Comitê Brasil-Rússia, que 

elaborou a nota reproduzida nesta página para 

distribuir entre as ins�tuições estatais e da sociedade 

civil da Rússia. 

O obje�vo é fortalecer o papel contra-hegemônico 

da Rússia, da China, dos BRICS e isolar as forças 

imperialistas que incendeiam o mundo com guerras, 

com o complexo-industrial-militar e com as bolhas 

financeiras-especula�vas que sancionam as 

assimetria entre países e imensas desigualdades 

sociais, alimentando a espiral de intolerância, 

violência e atentados contra a vida e a natureza.

QUE VIVA LENIN, TROTSKI E OS BOLCHEVIQUES!

QUE VIVA A REVOLUÇÃO RUSSA!!
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