
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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Antes mesmo da ordem de prisão contra o companheiro Luis Inácio LULA da Silva, a reação popular já 
estava a�vada e será impossível deter este processo, porque não é circunstancial, mas sim parte de um 
processo que está se dando em todo o mundo e também na região. Esta ação da sociedade capitalista e 
seu sistema de exploração humana e opressão social ficou totalmente exposta, inclusive para setores do 
próprio sistema no Brasil, que, com diferentes graus de medo (e inclusive de inteligência social), 
compreendem que a cegueira da parcela mais reacionária do sistema não vai durar nem um segundo no 
tempo e espaço do curso atual da história. 

Tentam deter um curso social que já está se desenvolvendo em todos os fatores do funcionamento do 
país, por meio de uma medida arbitrária, imposta inclusive contra a inteligência jurídica e cons�tucional 
da própria democracia em que o 
sistema se apoia. Isso acaba 
abrindo um precedente que 
servirá para todas as relações 
internas que inevitavelmente 
repercu�rão na economia, na 
polí�ca e nas relações entre as 
classes sociais do país.

Essa situação lembra o 2 de abril 
de 1982, na Argen�na. Foi o 
começo do fim da ditadura cívico-
m i l i t a r  ( 1 9 7 6 - 1 9 8 3 )  q u e , 
d e s g a s t a d a  p e l o s  3 0  m i l 
desaparecidos e centenas de milhares de reprimidos polí�ca, social e economicamente, tentou uma 
tresloucada ação militar de “recuperação das Ilhas Malvinas” achando que iria protelar sua 
desintegração e barrar a retomada do profundo curso do peronismo da classe operária, que desde 1945 
mudou a história do país. Agora, no Brasil, a perseguição contra Lula se assemelha na forma e conteúdo 
por ser uma tenta�va de parar o relógio da história, de impedir Lula de se candidatar e ser novamente 
eleito presidente do Brasil. Isso tudo em meio a um descrédito de um governo golpista como de Temer, 
que não representa ninguém com algum valor social ou polí�co a não ser um setor econômico que 
assaltou o poder baseado na mais corrupta das medidas, aliado à maioria de um poder legisla�vo 
poli�camente desqualificado e socialmente desacreditado, e a um “par�do judicial” inexistente na lei 
mas que se impôs, na prá�ca, como a pior das ditaduras.

AMÉRICA LATINA CONSTRUINDO UMA NOVA SOCIEDADE
Então, o que está acontecendo no Brasil é a expressão, nas condições par�culares do país mas 

estruturalmente ligado ao âmbito regional, da crise do sistema capitalista e da impossibilidade de 
desenvolvimento burguês dentro de parâmetros “democrá�cos”, que exigem um mínimo de legalidade 
cons�tucional, que, porém, o sistema capitalista já não pode mais sustentar. E é a mesma coisa no 
Paraguai, Argen�na, México, Honduras, Colômbia e até mesmo no Chile, onde a direita, com Piñera, para 

LULA É A AMÉRICA LATINA NA LUTA POR UMA NOVA SOCIEDADE (*)

Se o campo golpista que impeachmou Dilma e impôs 
uma prisão polí�ca a Lula está longe de ter-se esfarelado, 
por outro lado, não há como ignorar as contradições no 
terreno inimigo. De fato, a centralização imposta pelo 
braço econômico do golpe, o mercado financeiro 
imperialista, deixa brechas bem evidentes, como as que 
estão explicitadas no Supremo Tribunal Federal, onde a 
legalidade cons�tucional perde só por um voto no plenário 
(6x5) e ganha por um ou dois votos na 2º. Turma daquela 
mesma Corte Suprema.

Daí a reação furiosa do Par�do da Imprensa Golpista, 
bem como do braço golpista do Poder Judiciário, 
inconformados com o “racha” dentro do Supremo. 

São expressões, na superestrutura, das contradições e 
antagonismos de classe, nas entranhas da sociedade 
capitalista brasileira. Um setor da burguesia, o que sobrou 
de burguesia nacional (nada comparado a um Delmiro 
Gouvêa, a um Severo Gomes, Roberto Simonsen, José 
Mindlin etc.), ainda resistem �midamente à inves�da 
imperialista para imobilizar o estado e a soberania do 
Brasil. Mas, quando acuados dentro da operação golpista 
Lava-Jato, tendem a afinar, fazendo a delação que interessa 
aos seus algozes de toga. Tendem a dar os anéis, para não 
perder os dedos, resignados com a sanha da concorrência 
imperialista que não queria ver crescer, a par�r do Brasil, 
uma for�ssima empresa da construção civil pesada e com 
exper�se em tecnologia de ponta.

No caso, a Odebrecht... empresa que foi demonizada 
pelo imperialismo, de norte a sul do nosso Con�nente, 
embora não tenha u�lizado nenhum método diferente, 
para se impor nos mercados, do que os u�lizados por 
qualquer das grandes empresas capitalistas do mundo.

Por outro lado, o conhecimento tecnológico acumulado 
pela Odebrecht pode muito bem ser encampado e 
colocado em pra�ca por uma grande empresa publica a ser 
criada no escopo de um novo e popular projeto nacional 

AS CONTRADIÇÕES DOS GOLPISTAS 
E A UNIDADE EM TORNO DE LULA 

E DAS “IDEIAS QUE NÃO SE 
APRISIONAM”

segue na pg 2



para o Brasil.
A  construção  pesada  é  est ratég ica  para  o 

desenvolvimento nacional, além de ser grande geradora 
de empregos. Por isso Rússia e China possuem fortes 
e m p re s a s  e s ta ta i s  p a ra  a l ava n c a r  o b ra s  d e 
infraestrutura, como ferramenta de desenvolvimento 
nacional e popular.

Do ponto de vista dos direitos democrá�cos, o golpe de 
17 de abril de 2016 mostrou a incapacidade de o 
capitalismo neste terceiro milênio em conviver com os 
ditames do liberalismo como doutrina polí�ca e humana. 
Princípios caros ao desenvolvimento do capitalismo em 
suas raízes revolucionarias dos séculos XVII e XVIII, como 
a “presunção da inocência”, o “in dubio pro reo”, o direito 
de defesa e do contraditório etc. etc. estão sendo 
pisoteados pelo próprio sistema que lhes deu origem no 
campo do direito, da sociologia, das ciências poli�cas e 
dos direitos humanos.

Ou seja, prevalecem as diretrizes teóricas desenvolvidas 
por Trotsky, como base da Revolução Permanente: a etapa 
da revolução burguesa, da defesa intransigente dos 
direitos individuais, etc. só pode ser garan�da, não mais 
pela burguesia como classe dominante, mas pela própria 
classe operária, que levará adiante, de forma combinada, 
as tarefas históricas não só as do proletariado na 
construção do socialismo, mas da própria burguesia, 
incapaz nesta etapa de levar adiantes suas tarefas 
históricas.

Depreende-se daí que as alianças com a burguesia só 
funcionam sob hegemonia da classe operária. E esse 
campo nacional, popular e de classe deve se amalgamar 
para disputar as eleições de outubro numa grande frente 
eleitoral de classe e, assim, reconduzir Lula ao Palácio do 
Planalto. A Frente Brasil Popular é um instrumento que 
deve se colocar a disposição dessa tarefa imediata das 
massas no Brasil.

Por fim, temos que o lulismo, como corrente popular e 
operária, consolida-se no meio da população e 
encampado por uma situação mundial  onde o 
imperialismo perde cada vez mais autoridade poli�ca, 
social e econômica. A estratégia levada adiante por Lula e o 
PT de u�lizar dos mecanismos criados pela democracia 
burguesa para impulsionar um projeto democrá�co 
popular que vai muito além dos limites impostos pela 
classe dominante é uma prá�ca que tem a ver com o 
padrão de legi�mação de governos an�mperialistas e 
socialistas pelo mundo. As eleições por voto secreto são 
instrumentos u�lizados por Rússia, China, Cuba, 
Nicarágua, Vietnã, Venezuela etc. Só que sob controle da 
direção an�mperialista e/ou socialista. Em países como o 
Brasil, o controle do processo eleitoral se dá pelo sistema 
capitalista, daí o ódio de classe contra Lula (e o PT)  por ter-
se “infiltrado” em um processo controlado por “eles” e 
ganhado as eleições por quatro vezes seguidas.

Par�cipar das disputas eleitorais, negociar à exaustão, 
democra�zar as oportunidades para os diferentes 
segmentos da população, defender a paz, a convivência 
pacifica entre os povos, integrar o mundo...  isso faz parte 
do lulismo, que cresce como referencia mundial de 
“manual prá�co” dos estadistas de base popular, operária, 
revolucionária e an�mperialista. Cresce porque 
representa uma necessidade histórica, como ocorre agora 
na Península Coreana, onde a Coréia Socialista faz 
movimentos polí�cos diplomá�cos impensáveis há meses 
atrás e encurrala o imperialismo e seu governo fantoche do 
lado Sul da Península. Viva Lula! Viva o Lulismo!!

ganhar as eleições com apenas 23% de votos, teve que se posicionar mais para o centro e até adotar 
parte do programa de Bachelet. É como Menem há 15 anos e, agora, Macri: fazem promessas de 
campanha e logo depois de eleitos (Macri, por apenas 1% de vantagem) esquecem o que prometeram. 
Isso quando não confessam, como Menem: “se eu dissesse o que iria fazer NINGUÉM VOTAVA EM 
MIM”.

Toda ação da Lava Jato não passa de Law-Fare (perseguição polí�ca por meios jurídicos). Afinal, o 
“escândalo” da Odebrecht não é nada mais que uma transnacional brasileira compe�ndo com as 
grandes transnacionais imperialistas, que fez o que as outras seguem fazendo: todo �po de trapaça, 
corrupção e coisas ainda piores para dominar os mercados do mundo. Ou há alguma diferença com a 
prá�ca de compe�ção em que se degladiam e fazem de tudo para quebrar a concorrente? A Odebrecht 
agiu totalmente dentro da dinâmica do sistema capitalista, que todas as outras transnacionais 
defendem e do qual são parte estrutural, junto com o FMI, o Banco Mundial, a OMC, do ponto de vista 
econômico, e, do ponto de vista polí�co, a OEA etc...

E, mesmo assim, a condenação contra Lula NÃO CONSEGUIU PROVAR NENHUMA DAS ACUSAÇÕES, a 
não ser o fato de que LULA É O CABEÇA VISÍVEL E POLITICAMENTE SÓLIDO DA LUTA DE CLASSES NO 

BRASIL, e por isso tentam cala-lo, destruí-lo e até mata-lo 
socialmente trancando ele entre quatro paredes. 

Então, o que está em discussão é o CURSO DO PROCESSO DA 
AMÉRICA LATINA COSNTRUINDO UMA NOVA SOCIEDADE. E 
não só “em discussão”, mas em luta social, sindical, polí�ca e 
cultural. É com essa perspec�va que citamos a frase do 
companheiro Lula, dirigente operário e proletário da luta de 
classes: “a cada dia que me deixarem preso, surgirão milhões de 
Lulas por todo o Brasil”. E nós agregamos que deve ser “por 
TODO O MUNDO!” 

AGORA, NESTE 1º DE MAIO DE 2018, TEMOS QUE AVALIAR O 
C U R S O  M U N D I A L  E  C O M O  L U L A  O  E X P R E S S A 
CONCENTRADAMENTE por meio de dois pontos centrais:

1)  o s inceramento do curso da história não tem 
nacionalidade, região, religião ou polí�ca nacional, porque é 
uma condição do processo histórico que amadurece u�lizando 
todos fatores (inclusive a si mesmo) de mil formas dis�ntas mas 
em um mesmo caminho. Isso se expressou dura e cri�camente 
quando veio à tona a crise nos EUA mostrando que o 
imperialismo �nha perdido a hegemonia do curso do mundo e 
então se voltava pra dentro de sua nação central para tentar se 

recons�tuir. Isso era e é Donald Trump, que encabeça um governo que não é nem idiota e muito menos 
louco como uma parte do sistema capitalista mundial pinta (ver livros “Trump é a Crise dos EUA em um 
Mundo em Revolução”, Tomos I e II). 

2) este curso não tem estrutura possível de involução da luta de classes, ainda que possa ter fases 
desiguais e inclusive com aparente retrocesso, casos do Paraguai, Honduras, Brasil, Argen�na e Chile, 
aqui na região. E também em algumas eleições na Europa, em que na forma aparece como 
“direi�zação” ou “conservadorismo”, principalmente da classe trabalhadora, quando na verdade é 
apenas a defesa do direito à vida e das conquistas de décadas, que um certo pseudo-humanismo não 
consegue defender frente a uma migração, em nossa opinião, organizada, de centenas de milhares de 
MÃOS DE OBRA BARATA para compe�r e rebaixar os DIREITOS CONSTITUTIVOS DA CLASSE 
TRABALHADORA EUROPÉIA. Um fenômeno idiotamente compreendido pela pseudo-esquerda e pela 
classe “culturosa” como “crescimento do fascismo em meio aos trabalhadores europeus” e dos 
par�dos neofascistas. O que passa é que estes par�dos, sim, têm conseguido aproveitar este curso e 
conquistar parte dos trabalhadores que reagem em defesa de seus direitos. A manipulação da 
imigração está acontecendo permanentemente na América La�na com os “auto-exilados econômicos”, 
tratados como “refugiados polí�cos”, no caso das acusações contra a Venezuela Bolivariana, chavista e 
socialista. O que o capitalismo tenta esconder, como na Argen�na e no Brasil de forma escrachada, é a 
CRISE MUNDIAL DO SISTEMA CAPITALISTA EM SEU ESTÁGIO IMPERIALISTA, QUE PRECISA SE 
RECONSTRUIR LIQUIDANDO DE TODAS AS FORMAS AS CONQUISTAS DA LUTA DE CLASSES NO MUNDO, 
REFORÇADA AGORA COM SUA ALIADA ESTRATÉGICA QUE É A “REBELIÃO DAS FORÇAS PRODUTIVAS”, 
como analisamos há 40 anos. É a tal “modernização” das leis trabalhistas, que na verdade u�lizam a 
força da mão de obra barata dos países mais explorados pelo imperialismo para pressionar os povos 
que, com sua luta, �nham imposto conquistas que debilitam o sistema. Isso está claro na polí�ca que 
desenvolvem em toda América La�na, com um “consenso” não mais de Washington nem plano Condor, 
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O  S I N C E R A M E N T O  D O  C U R S O 
REVOLUCIONÁRIO DA HISTÓRIA

Há uma condição histórica no “sinceramento” 
que arrasta tudo o que tenta deter seu 
desenvolvimento e posterior evolução. É o fato 
de que o sistema está esgotado historicamente, 
mas não morto, então, é uma etapa transitória 
de disputas no poder do sistema, e também no 
nosso campo. Esta é uma análise concreta da 
situação do Brasil e também de toda a região e 
do mundo.

Pu�n está se preparando para peitar 
abertamente o sistema capitalista imperialista, 
e não em função da “grande Rússia czarista de 
Pedro, o Grande”, e sim do estado operário 
sovié�co que está vivo nas massas sovié�cas, e 
do qual ele próprio, Pu�n, é um produto. E isso 
muda as relações mundiais de classe, porque, 
junto com a ação da China, Coréia do Norte, 
Cuba, Venezuela, Bolívia, Nicarágua etc..., 

r e a b r e  u m a  d i s p u t a  m u n d i a l  d e 
CONCORRÊNCIA ENTRE DOIS SISTEMAS 
ANTAGÔNICOS,  mesmo com todas  as 
contradições de alguns destes países em 
relação à luta clara por uma nova sociedade 
socialista. Mas é o curso do processo mundial 
que alinha estes países e os empurra no sen�do 
que dá origem a sua história. Mesmo que na 
China haja 30 milhões de proprietários ricos, o 
poder está com o Par�do Comunista Chinês. 
Mesmo que na Rússia haja ricaços mafiosos, 
burocratas oriundos da an�ga nomenclatura do 
aparato administra�vo estatal da ex-URSS, há 
uma simbiose entre o governo de Pu�n, sua 
equipe, as Forças Armadas do Exército 
Vermelho e 80% das massas trabalhadoras 
russas que nunca deixaram de ser sovié�cas. É 

mas como medida desesperada para tentar reerguer 
o sistema capitalista em base a uma reorganização 
mundial da relação capital-trabalho e sua divisão no 
planeta.

Sem ver que no Brasil este é o eixo central do curso, 
cairíamos na defesa protocolar de Lula, das massas 
brasileiras e de seu significado. O melhor e mais 
maduro do povo, o movimento operário, os 
trabalhadores das indústrias e do campo e das 
cidades, estão se expressando agora, por cima 
inclusive das limitações e reformismo das direções 
clássicas. Porque (compara�vamente ao caso da 
Colômbia) nunca se tratou de “apoiar as loucuras das 
FARC” ou de qualquer outro movimento que se 
oriente por um nihilismo histórico irresoluto para a 
construção da nova sociedade, como Lênin analisava 
em suas análises da situação de princípios do século 
XX.

Hoje, Lula e o movimento operário conseguiram 
ter uma voz concreta que não é a da classe média, da 
pequena burguesia liberal e “culturosa”, nem dos 
excluídos do sistema que, por sua situação extrema, 
podem ficar de qualquer lado, e geralmente ficam no 
“limbo”. Isso representa um grande progresso, 
porque permite um salto dialé�co no curso no Brasil. 
O peso do movimento operário na economia do 
Brasil é quan�ta�vo ao desenvolvimento do Brasil. 
Por isso é um crime que algumas direções não vejam 
isto como parte de um curso de desenvolvimento 
revolucionário do país, não percebem a necessidade 
de centralizar em uma UMA SÓ CENTRAL ÚNICA DE 
TRABALHADORES que inclua todos os setores 
produ�vos da sociedade, dos manuais aos técnicos e 
intelectuais, sem dis�nção. A unificação da luta de 
classes é uma necessidade imposta pela própria 
relação atual em que a CLASSE EXPLORADORA SE 
CENTRALIZA PARA GOLPEAR, PRENDER, etc... e se 
não houver resposta centralizada seguirão 
avançando, não por inércia, MAS PORQUE ELES NÃO 
TEM OUTRA SAÍDA.

E isso não é um processo só do Brasil, mas de toda 
América La�na e do mundo. No México, um governo 
corrupto e entreguista do petróleo, da energia etc... 
para tentar reverter seu fracasso eleitoral próximo, 
tenta se diferenciar a atacar o imperialismo. E isso é 
parte da “revolução interrompida”, que J.Posadas 
definiu em seus textos desde 1962, e que hoje 
floresce com a candidatura MORENA-PT-PEN com 
Andrés Manuel Lopes Obrador, futuro presidente do 
México, salvo alguma fraude absurda nas eleições 
próximas, de julho de 2018.                                                                                                             

Por isso, deste curso no Brasil não há retorno na 
forma nem na estrutura. Já é um bem adquirido pelo 
povo brasileiro e do qual Lula assume seu papel com 
plena consciência revolucionária. Por isso o sistema 
hesitou tanto em prender Lula, não por medo de ter 
que massacrar centenas de trabalhador@s que o 
apoiavam e rodeavam fisicamente em São Bernardo 
do Campo, mas porque não querem adiantar o 
desenvolvimento de um curso que é inevitável no 
Brasil e também na região toda.

claro que o curso não é dos pseudo-governos 
fascistas, de direita, dos Le Pen, na França, ou na 
Itália, na Áustria etc... o curso passa por qual base 
social e histórica se assentam estes governos ou 
par�dos. Na França, Macrón é só um passageiro de 
um curso que ele não domina, do qual é só uma 
expressão bastante contraditória dos interesses 
sociais que os elege ao governo. A mesma coisa na 
Espanha, e mais maduramente em Portugal. Mas 
onde se mostra sua mais clara negação de acordo ao 
progresso social é na Inglaterra, onde SEU GOVERNO 
ASSUME O PAPEL CONTRA-REVOLUCIONÁRIO 
MUNDIAL FAZENDO O TRABALHO CONTRA PUTIN E 
O S  P OVO S  D O  M U N D O  Q U E  LU TA M  P E L A 
LIBERTAÇÃO. É um estranho no ninho que vai se 
exaurir assim que o Laborismo encabeçado por 
Jeremy Corbyn, um “Lula britânico”, virar essa página 
triste deste governo conservador inglês, além de 
mais reprovado interna e mundialmente. E é errado 
dizer que esta primeira ministra conservadora, 
Theresa May, seria a Tatcher dos dias de hoje. Tatcher 
se apoiava na crise que a URSS vivia e na incapacidade 
do aparato de direção do PCUS e do governo em dar 
uma saída ao curso de “regeneração parcial do 
Estado Operário” (J.Posadas), por isso apareceu o 
“relojoeiro Gorbachov” para colocar uma “ordem” 
na situação com a sua “Perestroika”, um peixe podre 
comprado alegremente por muitos honestos do 
campo revolucionário – inclusive alguns hoje ex-
camaradas nossos. Mas hoje é diferente, reiteramos: 
“PUTIN NÃO É GORBACHOV”, nem é parte deste 20% 
parasita/burocrá�co do aparato do estado à época, 
como analisamos há 18 anos.

Dentro deste curso mundial temos a Rússia, 
pseudônimo atual da URSS, que avançou e está 
construindo uma PAZ real no Oriente Médio, na Síria, 
e também abrindo caminhos no Iraque, na Líbia... e o 
papel da Rússia no Irã é um baluarte em defesa do 
direito do povo muçulmano construir uma nova 
sociedade socialista, muçulmana, árabe e cristã.

Este é o sinceramento do qual temos escrito e 
analisado há muitos anos e que, em nossa opinião, é 
a mais clara e profunda confirmação do marxismo e 
de sua capacidade de prever o curso dialé�co da 
história. A luta de classes como motor da história, e 
agora o que qualificamos neste tempo e espaço como 
o SINCERAMENTO E A REBELIÃO DAS FORÇAS 
PRODUTIVAS.

BRASIL, MÉXICO E ARGENTINA, EIXOS DO CURSO 
DA AMÉRICA LATINA

No Brasil, recém agora estão se expressando, 
depois de mais de 15 anos, as verdadeiras forças do 
curso revolucionário, e isso não se dá só nos setores 
clássicos da “esquerda”, que inclui o PT, PCdoB etc., 
mas também por meio dos sindicatos, da classe 
operária que sente que tem poder dentro do sistema; 
forças que não se limitam à luta parlamentar, banal, 
na maioria dos casos, e que por vezes inclusive são 
marcados por conchavos, como na Argen�na, Chile 
etc., e inclusive no Uruguai, onde o curso é muito 
mais maduro em sua estrutura, mas não no nível de 
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seus dirigentes, salvo Tabaré Vázquez, os par�dos operários e 
principalmente a central sindical PIT-CNT. O capitalismo, em 
sua crise, liquida as perspec�vas da “polí�ca de oposição 
constru�va”, porque apoiar as direitas, nesta etapa, mais que 
nunca, é entrar em um jogo que desarma a classe explorada e 
abre flancos que permitem, como no Brasil, fazerem o que 
estão fazendo contra Lula e o povo. Outro exemplo disso foi o 
erro do governo sandinista, em 1990, de realizar eleições em 
uma Nicarágua fus�gada pela contra-revolução e bloqueio 
econômico, eleição na qual então pesou a “Solidão das Urnas” 
(ver Voz Proletária 1379, 22/03/1990), e custou ao povo 
nicaraguense e ao Sandinismo 10 anos de retrocessos que, só 
de 2006 em diante, voltou a trilhar o caminho do progresso 
social.

Neste próximo 1º de Maio, é preciso discu�r as experiências 
do Brasil, mas também as da Colômbia, onde os resultados 
eleitorais de Petro, candidato da “esquerda”, e o fracasso da 
par�cipação eleitoral do novo par�do das FARC, mostraram o 
que de fato representavam no curso polí�co da Colômbia: um 
atraso de 60 anos com uma ação de guerra de guerrilhas que, 
de fundo, já �nham sido incorporados à dinâmica do sistema e 
criavam as possibilidades de expressão da direita mais 
criminosa e fascista da Colômbia – e não porque eles 
quisessem, mas porque nunca entenderam sua defasagem 
histórica em relação a estratégia e polí�ca necessárias, nunca 
entenderam que Eliezer Gaitán e o levante social de 1948 era 
um coisa, e outra coisa a luta de classes com polí�ca e 
estratégia para conquistar o poder: quanta distância em 
relação a Lênin e os Bolcheviques!

No Peru, com a saída por corrupção do hoje ex-presidente 
PPK, o que o subs�tui, Mar�n Vizcarra, farinha do mesmo saco 
e paralisado pelo pânico resultante do vácuo de poder social, 
com o tal “fora todos!”, passa de vice-presidente a um exercício 
parlamentar da presidência. Isso vai se refle�r no que 
prevemos que será uma DESVALORIZADA CÚPULA DAS 
AMÉRICAS, que nada tem a ver com aquela de Mar del Plata, na 
Argen�na, que, em novembro de 2005, foi central para superar 
a ALCA e chacoalhou as estruturas do sistema.

Então, muito além das crí�cas condições em que a “Cúpula 
de Presidentes” vai ocorrer, a crise polí�ca no Peru segue 
totalmente vigente mesmo com o “novo-velho” governo, que 
mantém uma con�nuidade, de fundo, insustentável 
socialmente, tendo apoio apenas das transnacionais da 
mineração, que se movem nos bas�dores da polí�ca e dos 
governos.

A NECESSIDADE DA CENTRAL ÚNICA E DO PROGRAMA 
PARA TIRAR A ARGENTINA DO ATRASO MACRISTA

Nós apoiamos a reunião, sindical na forma, que se realiza em 
Santa Fé, na Argen�na. Uma ação de sindicatos em defesa dos 
direitos dos trabalhadores. Não há saída individual e nem 
setorial, mas sim cole�va e social. Por isso apoiamos em San 
Luis a reunião sob o lema de “SE HOUVER 2019”, como parte da 
reorganização de forças e da CONSTRUÇÃO DE UMA GRANDE 
FRENTE ÚNICA SINDICAL, POLÍTICA E SOCIAL, que 
conclamamos a construir em todo o país, mas também no 
Brasil, no Uruguai, apoiando a central PIT-CNT e a Frente 
Ampla, no Chile etc... Uma FRENTE ELEITORAL DE CLASSE com 
um programa mínimo para �rar o país do atraso do 
neoliberalismo, macrista ou não, para construir uma NOVA 
CORRELAÇÃO DE FORÇAS em que o peso do progresso se 
expresse seguindo o exemplo dos programas históricos do 

Movimento Operário: LA FALDA (1957) e HUERTA GRANDE (1962), que tem as ferramentas 
polí�cas e econômicas para sair da atual situação de empobrecimento social e de entreguismo 
do país às transnacionais imperialistas, ao FMI, Banco Mundial etc...

Nós achamos que não existe crise da CGT nem de sua função histórica na luta de classes no 
país, mas sim de uma parte da sua atual direção. A crise é das direções que não assumem a 
responsabilidade frente às necessidades das bases e conciliam, fazem acordos com os que 
oprimem o povo e atrasam assim o progresso da nação. O sistema e sua representação atual, 
com Macri e seu “combo”, não só não representam as necessidades da população trabalhadora, 
como são biscateiros das polí�cas imperialistas e suas transnacionais (ver Voz Proletária de 
dezembro de 2015 em diante). Para isso, fazem uma polí�ca esfarrapada de “populismo de 
direita”, manipulando as necessidades imediatas de uma parte da população, dos mais excluídos 
do sistema, que se vê obrigada pelas circunstâncias a receber “assistencialismo”, mas abrindo, 
com isso, espaço para uma polí�ca reacionária socialmente que tenta opor esses setores sociais 
a sua própria classe explorada. Por isso, é preciso rediscu�r o papel dos chamados “movimentos 
sociais” nas novas condições da luta de classes, que ninguém pode esconder, e nas quais o papel 
dos sindicatos e da central única é fundamental.

Também temos que discu�r o papel do Estado atual e as diferenças em relação ao caráter 
nacional, popular e democrá�co que alentava o Estado durante o governo anterior; e temos que 
discu�r porque, mesmo com tais caracterís�cas, não conseguiu mudar a relação das classes e 
nem o poder concentrado do “círculo vermelho” e seus chegados no país; temos que discu�r 
porque isso aconteceu e como dar a volta por cima e seguir em frente construindo o melhor, 
superando o atraso do Estado para, decididamente, avançar a um ESTADO REVOLUCIONÁRIO. 
Tem que pontuar os acertos e os erros, o que faltou, inclusive a dificuldade de debater com o 
povo a construção do poder orgânico e organizado nas bases sociais do processo que elevou o 
nível de toda a população durante 12 anos e meio de governo Kirchner.

Qualquer coisa fora disso é fazer o jogo do sistema e seu combo economicamente mafioso que 
empenhou o país e do qual só poderemos nos livrar se não baixarmos a guarda na luta sindical 
diária, nas convenções cole�vas, nas paritárias etc... ao mesmo tempo em que construímos a 
grande frente única eleitoral de classe para 2019.

Este é o curso que se desenvolve na região e no mundo, e que tornam, para além da luta diária 
de classes, especial este Primeiro de Maio com a prisão de Luis Inácio LULA da Silva, no Brasil, 
como um símbolo deste curso mundial. Não há nenhum retrocesso, o que há é o sinceramento 
de um curso que se desenvolvia embaixo do gramado aparentemente verde no qual se moviam 
as direções do sistema (e as nossas 
também).

Por isso, com nossos mestres, 
d i z e m o s  q u e  p o d e r ã o  a t é 
formalmente prender Lula, mas 
nunca prenderão os 60 milhões de 
brasileiros que saberão comover 
c é u  e  t e r ra ,  p o r q u e  h o j e  o 
proletariado brasileiro entrou em 
cena como sujeito histórico não só 
na produção das riquezas do Brasil, 
mas como eixo que vai definir em 
curto  prazo  um curso  que é 
totalmente revolucionário no 
mundo, na região e no Brasil.

(*) Manifesto de Primeiro de Maio 
de  2018 da  IV  Internac ional 
leninista-trotskista-posadista

León Cristalli – Fundación J. 
Posadas Internacional - 7 de abril de 
2018. 
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heróis do povo cubano. Daí seguimos visita espetacular ao Cuartel 
Moncada. É muita história à flor da pele! Foi emocionante conhecer 
esses lugares em San�ago, mas não �vemos tempo para conhecer a 
cidade, pois retornamos no mesmo dia para Bayamo.

Impressões finais e a Carta da Brigada 
Para iniciar as percepções finais quero falar da visita à Escola 

Cien�fica, onde deu para ver como Cuba prioriza a educação e sua 
juventude e seus jovens respondem dando con�nuidade ao processo 
revolucionário. Na fala do líder estudan�l, citou frases de Fidel “o futuro 
será da ciência e o jovem cubano tem que estar pronto para isso”, e 
seguiu-se um bate papo com os estudantes sobre muitos temas, foi 
sensacional! 

A conversa com os cubanos sobre polí�ca na Ilha, sobre as eleições 
e sen� uma certa expecta�va referente as lideranças e a condução do 
governo pós rebeldes que estavam presentes na revolução de 
1950\1960, por outro lado, uma confiança no que foi construído até 
hoje com poder popular e a liderança de Fidel e Raul.

A organização popular é bem consolidada com os CDRs espalhados 
por toda Cuba, e poder popular. Tive a oportunidade de conversar com 
muitas pessoas que par�cipavam de CDR e percebi muita mo�vação em 
tocar a revolução e construir um pais cada vez mais socialista sem medo 
dos ataques imperialistas. 

A CARTA DA BRIGADA
Por fim, a carta da brigada. Vi uma boa oportunidade de interagir 

com toda a brigada ao compor a equipe responsável por construir a 
carta desse grupo de 2018, e também para pautar a questão do Lula que 
estava prestes a ser julgado pelo tribunal da 4ª região.  Entretanto, logo 
de início percebi que os argen�nos ou a maior parte deles não queriam 
que a carta �vesse defesa a pessoas como Lula, Cris�na Kirchner e tal, 

daí os jovens do PCB pegaram o gancho para excluir a pauta da 
perseguição ao Lula. O pessoal do Chile ficou em cima do muro, 
então perdemos o debate, porém no grupo da brigada com todos 
brasileiros muitos queriam uma expressa citação a perseguição ao 
Lula no Brasil, mas os contrários que aí juntava umas pessoas do 
PSTU e PSOL e se apegavam na orientação de que fosse feita uma 
carta mais obje�va e sem citar nomes, com o pano de fundo, não 
estender a bandeira Pe�sta e do povo brasileiro de defender o Lula. 

Ocorreu que �nhamos a maioria, mas aquela maioria que não 
quer par�cipar de nada e não foram as reuniões que debatemos o 
tema.  Uma companheira falou com a coordenação da brigada para 
assuntos polí�cos reivindicando que fizesse uma conversa falando 
sobre o claro posicionamento de Cuba no apoio e solidariedade a 
Lula, mas nada fez, preferiu acompanhar sem intervir. 
O grupo de estudantes argen�nos �nha muita par�cipação e com 

isso muita influência, enquanto Chile e Brasil somente alguns se 
interessavam, e isso fez com que eles conduzissem a carta. Era um 
grupo, no que conseguir captar, de estudantes da universidade de 
Buenos Aires que se diziam “socialistas peronistas”. 

No ouvido miúdo, cheguei a ouvir um deles cri�cando os 
Trotskistas, bem como a militante do PSOL  do Rio Janeiro, que quando 
o debate estava acirrado para cri�car a forma que a carta estava feita, 
falou que “ isso é golpe, é trotskismo e feminismo branco!”. 
Lamentável! 

Chegaram até a falar em boicotar a carta como se eles 
respondessem pela delegação brasileira como um todo, e isso 
representaria um desrespeito aos cubanos e argen�nos e chilenos, 
tudo isso por não ter na carta a expressão “mulheres negras”.

O pessoal do Brasil causou maior confusão mo�vada por 
conceituação, não se contemplando com nada, não tendo menos 
compreensão que a carta era para ser obje�va e comtemplar muitas 
bandeiras reunidas, e não para pautar as diferenças ideológicas e 
disputas e ranços do Brasil. Este pessoal do Psol, PSTU e PCB 
demonstram uma miopia em enxergar o processo de transformação da 
sociedade e um racismo para combater o racismo e preconceito para se 
colocar como baluartes do comunismo no Brasil. Por fim, se pautaram 
por ofender tudo e todos. 

No mais foi extremamente gra�ficante a experiência. Cuba é 
simplesmente linda! O povo é guerreiro, alegre, caloroso e forte, digno 
da pátria que tem e da revolução que fazem.

Pátria ou morte: Venceremos! Viva a revolução cubana! 
Viva Mar�, Fidel e Che! 

Representando o Comitê de Defesa da Revolução Cubana (CDR-Internacionalista), o Camarada Adriano Borges 
(Dedê) par�cipou da Brigada de Solidariedade a Cuba, em janeiro deste ano e descreveu a bela experiência no relato 
que transcrevemos a seguir.

Além de militante do CDR-Internacionalista, Dedê milita no M-26/Par�do dos Trabalhadores, na Central de 
Movimentos Populares (CMP) e também compõe a direção do CEDEP (Paranoá-DF).

A viagem e a chegada em Havana 
A brigada demonstrou desde o início que seria com sorte boa, porque, depois de sair de Brasília sozinho e com 

muita vontade de conhecer os outros brigadistas, logo no aeroporto do Panamá dei de cara com um grupo de quatro 
brigadistas brasileiros, de Paraná e Santa Catariana, que estavam bastante empolgados. Foi muito bom e seguimos no 
mesmo voo para Havana.

A chegada no aeroporto em Havana sen� um ar, uma sensação diferente, mas não era por ser a minha primeira 
viagem internacional, mas sim por ser o ar revolucionário de Cuba. Os trabalhadores do aeroporto já demostravam um 
�po de competência e disciplina, nas ruas percebi logo muitos carros novos de marcar novas, que quebrou aquela ideia 
de que em Cuba só tem carro da década de 60, mas claro que �nha bastante dos es�los carros an�gos que são atração 
turís�ca.

  A semana no acampamento e o trabalho
No caminho para o acampamento fomos comentando sobre enfrentar o banho frio a noite, já passava das 22h, 

porem, na chegada ao acampamento �vemos uma recepção calorosa do pessoal que já �nha chegado dias antes que 
ba�am papo no bar e dos trabalhadores do acampamento. No outro dia, que era domingo, só teria acolhida dos demais 
brigadistas, então decidimos eu e mais dois brigadistas ir para Havana. Vivemos uma grande imersão no transporte 
cubano ao ir de Caimito a Havana, pois pegamos um Taxi na porta do acampamento para ir até Bauta, município ao lado 
e daí pegamos um caminhão que nos levou até o início de Havana e em fim um ônibus para centro de Havana, mas valeu 
a pena tanto por conhecer o Capitólio os prédios an�gos muito bonitos grandes, algumas praças, as ruas 
movimentadas, mas também por conseguir comprar cartão de internet para fala com minha família.

Chegamos no dia 20 e a brigada propriamente dita começou dia 22 uma segunda-feira 
A semana de trabalho foram os momentos mais 

enriquecedores da brigada, era a hora de contribuir 
com as coopera�vas de produção e os pequenos 
produtores rurais da região de Artemisia. Conversas 
com os produtores, o contato com a terra, com o 
espanhol de Cuba. Ajudamos no cul�vo do feijão, 
goiaba, banana e mandioca, os cubanos foram muito 
atenciosos e acolhedores. Os produtores são muito 
conscientes da sua importância para Cuba, são bem 
informados e cientes do papel popular no processo 
revolucionário que segue vivo até hoje, como 
exemplo disso cito o momento em um brasileiro 
perguntou para uma camponesa se o trabalho dela 
dava lucro e ela respondeu dizendo “ somos 
socialistas e o mais é bem-estar alimentar das famílias e da província”, isso foi muito impressionante para mim a 
consciência da camponesa.

De manhã era trabalho e depois do almoço �nhamos conferencias sobre temas importantes para ilha, como por 
exemplo: economia de Cuba; o bloqueio e a resistência do povo para enfrentar o bloqueio; a contrapropaganda dos 
EUA sobre os cubanos; cultura cubana e o desporto tão glorioso de Cuba.

As conferencias foram muito importantes para o aprofundamento sobre Cuba e seu povo guerreiro e para conhecer o 
momento atual e os desafios para o futuro da Ilha. Percebi que há uma preocupação com as novas gerações, com a 
juventude que vão conduzir o pais de agora para frente, em manter o espirito revolucionário e os ideais socialistas de 
Cuba. 

 Final da semana no acampamento e viagem para sul da Ilha 
Chegava a hora de viajar para o sul de Cuba. Ficou muito marcado os momentos em Caimito e Havana em especial a 

cerimonia do canhonaço, o museu da revolução de Havana e principalmente a “Marcha de las Antorchas”, incrível a 
atmosfera desse ato histórico que guarda a memória dos heróis Cubanos Fidel e Mar�. Conduzido pela juventude cubana 
que repetem o ato liderado por Fidel lá na década de 50 até hoje com mesma emoção e força revolucionária. É uma 
a�tude que renova a luta e anima a juventude cubana a seguir nos passos e legado deixado pelo comandante e chefe Fidel 
Castro Ruz de uma pátria livre e socialista.  

Na viagem para sul de Cuba passamos em Santa Clara para visitar o Mausoléu de Che, tudo lindíssimo e forte, um 
verdadeiro espetáculo o museu por dentro e por fora. Che é muito respeitado pelos cubanos e isso é visto no cuidado pelo 
mausoléu, não pode nem entrar com celular, máquinas fotográficas. É lugar muito visitado por turistas de todo o mundo. 

Seguimos para Camaguey somente para passar a noite, próxima parada era a província de Granma, ficamos na capital 
da província Bayamo. Ali ficaríamos por 4 dias, e fomos à Guisa e San�ago de Cuba.

Em Guisa, es�vemos em um local de batalhas importantes para revolução liderada por Fidel, pois ela fica entre a Serra 
Maestra e San�ago de Cuba. Lá ouvimos de uma senhora que par�cipou dos combates quando ela �nha 16 anos, contou 
histórias de Fidel e como foi aqueles dias muito decisivos para o triunfo da revolução. 

A cidade que mais ficamos depois de Caimito foi Bayamo, que estava em festa por causa que o �me beisebol da 
província, o Gramna, �nha sido campeão do campeonato nacional e isso gera uma semana de festa na cidade. 

Bayamo é uma cidade histórica de Cuba onde exis�u os primeiros líderes que lutaram pela independência do pais, 
muito atra�vo cultural com livrarias, cinema, artesanato, muito interessante. 

Descemos até San�ago para ir ao cemitério Santa Efigênia onde fica o tumulo de José Mar� e Fidel Castro entre outros 
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O VI Congresso da CMP ocorreu sob o 
impacto da ordem de prisão contra o 
companheiro Lula, expedida exatamente no 
segundo dia do Congresso, em 5 de abril.

O Congresso foi interrompido para que as 
delegações fossem para o Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, para ficar ao lado de Lula. 
Só depois do histórico discurso de Lula, no 
sábado, dia 7 de abril, o Congresso foi 
retomado.

Além de eleger a Coordenação Nacional - 
cole�vo que será coordenado por Raimundo 
Bomfim, da CMP-SP - o Congresso aprovou 
como ações centrais para o próximo período a 
Liberdade de Lula, sua eleição à Presidência da 
República, o fortalecimento da Frente Brasil Popular e a 
construção do Congresso do Povo, como tarefas estratégicas da 
Central de Movimentos Populares.

Construindo  e consolidado a base orgânica popular, 
sindical e polí�ca da classe trabalhadora, unindo todos os 
segmentos que lutam contra a restauração neoliberal e 
construindo um Projeto Popular para o Brasil.

Esse é o escopo da realização das diversas etapas do 
Congresso do Povo que culminará com uma gigante plenária 
nacional no Maracanã (RJ).

Além do engajamento do PT em todas as etapas do 
Congresso do Povo, é fundamental, estratégico, o 
protagonismo dos sindicatos na sua realização, dando o 
necessário recorte de classe a esse instrumento que dará 
mais consistência à Frente Brasil Popular, sem se deter ao 
“trabalho territorial”, “comunitário”, que sozinhos mostram 
evidentes limitações polí�cas, ao passo que a presença dos 
sindicatos no processo assegura um peso da classe operária, 
ou seja, de quem tem relação direta com a produção e com a 
essência da luta de classes na sociedade capitalista.

Por outro lado, o Congresso do Povo possibilita a 
ar�culação das bandeiras nacionais da classe trabalhadora 
(Liberdade para Lula, Revogação das medidas de retrocesso 
implantadas pelo 
golpe, com a reforma 
t r a b a l h i s t a ,  o 
congelamento dos 
gastos em poli�cas 
publicas por 20 anos, 
a entrega do pré-sal 
às mul�nacionais 
imperialistas etc.) 
com os problemas 
i m e d i a t o s  q u e 
p r e s s i o n a m  a 
população em suas 
comunidades e nos 
locais de trabalho, 
além de oportunizar 
u m  n í v e l  d e 
organização que vai 
se refle�r no voto 
c o n s c i e n t e ,  d e 
classe, nas eleições 
do dia 7 de outubro.

Há dois séculos nascia quem, décadas depois, soube iniciar as bases do ma, erialismo-dialé�co, 
instrumental que descor�nou toda uma nova etapa para a classe operária mundial que, com o Marxismo, 
avançava da “consciência em si” para a “consciência para si”. Viva Karl Marx! Eleito GÊNIO DO MILÊNIO pela BBC 
de Londres, em enquete mundial realizada no ano 2000.

A homenagem aqui é extensiva aos demais mestres que souberam con�nuar a obra de Marx e Engels: Lenin, 
Trotsky e Posadas, aplicando o método materialista-dialé�co à realidade concreta dos tempos e espaços em 
que atuaram na direção da classe operária e da humanidade.

A homenagem não poderia deixar de incluir um texto da obra de Leon Trotsky, “O Pensamento Vivo de 
Marx”, que reproduzimos abaixo. 

Tendo definido a ciência como o conhecimento dos recursos obje�vos da natureza, o homem procurou, 
obs�nada e persistentemente, excluir a si mesmo da ciência, reservando-se privilégios especiais sob a forma de 
um pretenso intercâmbio com forças suprassensíveis (religião) ou com preceitos morais independentes do tempo 
(idealismo). Marx privou o homem defini�vamente e para sempre desses odiosos privilégios, considerando-o um 
elo natural no processo evolu�vo da natureza material, a sociedade como a organização para a produção e a 
distribuição e o capitalismo como uma etapa no desenvolvimento da sociedade humana.

A finalidade de Marx não era descobrir as “leis eternas” da economia. Ele negou a existência de tais leis. A 
história do desenvolvimento da sociedade humana é a história da sucessão de diversos sistemas econômicos, 
cada um dos quais atua de acordo com suas próprias leis. A transição de um sistema para outro sempre foi 
determinada pelo aumento das forças de produção, por exemplo, da 
técnica e da organização do trabalho. Até certo ponto, as mudanças 
sociais são de caráter quan�ta�vo e não alteram as bases da sociedade, 
por exemplo, as formas prevalecentes da propriedade. Mas chega-se a 
um novo ponto quando as forças produ�vas maduras já não podem 
conter-se por mais tempo dentro das velhas formas da propriedade: 
produz-se, então, uma mudança radical na ordem social, acompanhada 
de comoções. A comuna primi�va foi subs�tuída ou complementada 
pela escravidão; à escravidão seguiu-se a servidão com sua 
superestrutura feudal; o desenvolvimento comercial das cidades levou a 
Europa, no século XVI, à ordem capitalista, que passou imediatamente 
por diversas etapas. Em seu Capital, Marx não estuda a economia em 
geral, mas a economia capitalista, que tem leis específicas próprias. Refere-se a outros sistemas apenas de 
passagem e com o obje�vo de pôr em evidência as caracterís�cas do capitalismo.

Acima, a companheira Thelma Melo
intervindo no Plenário. Ao lado,
Sabino, Gegê, Afonso e Abrahão.

Escultura de Marx, em Moscou

VI CONGRESSO DA CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES:
 AVANÇO NA UNIDADE DOS MOVIMENTOS POPULARES

MARX, 200 ANOS

ORGANIZANDO O
CONGRESSO DO POVO 
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Por inicia�va de movimentos populares do Distrito Federal, o Secretário de 
Relações Internacionais da CMP-DF (Central de Movimentos Populares) foi indicado 
para o Par�do dos Trabalhadores como pré-candidato ao Palácio do Buri�. O 
anúncio do nome de Afonso Magalhaes se deu na reunião do Diretório local do PT, 
ocorrida dia 3 de fevereiro deste ano.

O companheiro Afonso Magalhaes tem divulgado suas ideias e propostas de 
governo basicamente por meio de postagens nas redes sociais, com áudios e bole�ns 
da pré-campanha(ver reprodução). Eventualmente, abre-se espaço em algum veículo 
de comunicação não comprome�do com os pilares do poder econômico de Brasília, 
como é o caso da Revista Toque Solidário (ver fac-símile), voltado para temas da 
economia solidária, assunto que Afonso Magalhaes conhece bem, na medida em que 
ocupou o cargo de Subsecretário de Economia Solidária na gestão encabeçada pelo 
Governador Agnelo Queiroz (2011-2014).

Econo
mista de formação acadêmica, em quarenta anos de militância, percorreu todos os espaços 
de militância e de trabalho na máquina estatal, tendo sido funcionário do Banco Central por 
38 anos. Antes de militar na Central de Movimentos Populares, atuou no movimento 
universitário e no movimento sindical. Como dirigente da CMP, Afonso Magalhaes tem a�va 
atuação na Frente Brasil Popular, no DF, que vem crescendo em todo país como uma frente 
de classes entre sindicatos, par�dos, movimentos urbanos e movimentos sociais do campo. 
No PT, Afonso Magalhaes, coordena o Movimento 26 de Julho (IV Internacional Trotskista-
Posadista).

Afonso Magalhaes entende que o PT possui um inques�onável lastro programá�co para 
dirigir governos em qualquer nível no País. Desde que o Par�do ganhou a prefeitura de 
Diadema, em 1982, não parou de acumular experiência em gestão pública democrá�ca e 
popular, o que acabou ganhando o nome de “modo pe�sta de governar”, tendo como pilar o 
orçamento par�cipa�vo e os conselhos de controle social. Afonso Magalhaes pretende 
ampliar esse instrumental implantando assembleias de mulheres e assembleias da 
juventude para controlar a gestão das administrações regional e a aplicação dos recursos 
orçamentários nas poli�cas públicas.

A par disso, durante a campanha eleitoral, Afonso Magalhaes defende, em consonância 
com decisão já tomada pela Direção Nacional do Par�do dos Trabalhadores, que sua 
campanha seja um instrumento de denúncia contra a absurda prisão do companheiro Lula. 
Condenação sem provas e em flagrante desrespeito á Cons�tuição. Lula é preso polí�co! A 
prioridade é �rá-lo do cárcere e elegê-lo Presidente da República pela terceira vez e que volte 
ao Palácio do Planalto nos braços do povo.

Faleceu em 9 de abril, o economista Paul Singer, um dos fundadores do Par�do dos 
Trabalhadores e formulador das bases de implantação da economia solidária no Brasil. 
Em sua militância no PT e junto aos empreendimentos de economia solidaria, Singer 
sempre buscou impulsionar a autogestão como ferramenta de empoderamento da 
classe trabalhadora no processo de planejamento, execução, comercialização da 
produção e de socialização dos resultados. Ou seja, a economia solidária como modo 
de produção não capitalista em transição para o Socialismo. Se isso não estava explícito 
nas formulações de Paul Singer,  essa é a conclusão obje�va, a par�r de uma 
compreensão materialista-dialé�ca da história. PAUL SINGER, PRESENTE!

Como homenagem ao Professor Paul Singer, reproduzimos no fac-símile ao lado 
entrevista dele a Eliseo Ramirez e publicada no Frente Operária no. 487, de fevereiro de 
2005.

Afonso Magalhães é Pré-Candidato a 
Governador de Brasília

Todas as homenagens ao 
companheiro Paul Singer
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