
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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É HADDAD! É LULA! 
É O POVO BRASILEIRO!!  

Haddad é o nome de Lula para a Presidência da República Manuela - Vice

A
s direitas conservadoras, 
fascistas, pró-imperialistas estão 
sendo superadas pela luta da 

classe trabalhadora de toda a América Latina, 
com as grandes FRENTES ÚNICAS SOCIAIS 
OBJETIVAS, nas quais estão todos os setores 
do mundo do trabalho: classe média, 
pequenos e médios empresários, profissionais 
liberais, da cultura, militares, burguesia 
empresarial nacional ou “produtiva” etc.

O lampejo do neoliberalismo, que não 
durou nem milésimos de segundo, está se 
apagando, começando um processo de 
desintegração econômica porque seus 
programas neoliberais fracassam, junto com 
FMI, Banco Mundial, etc. E fracassam porque 
são a redução ou eliminação do papel do 

Estado Nacional da função de 
planejamento da economia, 
com o ataque às liberdades 
públicas, baseiam-se em 
pseudo-democracias, 
“democracias vigiadas” que 
não têm base social nem 
política de sustentação, nem de 
setores médios e baixos das 
próprias burguesias nacionais, 
que percebem que o sistema 
os engole ou substitui por 
máfias ligadas às 
transnacionais, os tais CEOs 
(executivos) que não 
constroem nada, nem mesmo 
como fazem os empresários 
“produtivos” que tem interesses 
no mercado interno.
Essa é a etapa que se afirma 
agora, do México à Patagônia. 
O BRASIL É UMA PEÇA 
CHAVE NESSE PROCESSO, 
POR ISSO VAMOS SEM 
CONCESSÕES NEM 
VACILAÇÕES! O FUTURO 
IMEDIATO É DOS POVOS E, 
NO BRASIL, COM LULA 
PRESIDENTE!!
Leon Cristalli, 20 de julho de 2018.
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O atentado contra o candidato do PSL – seja real ou teatral -  

é mais uma tentativa de influenciar na eleição presidencial, como 

ocorreu com a queda do avião de Eduardo Campos (esse, sim, 

comprovadamente real), em plena campanha de 2014... um 

“acidente” cheio de circunstancias misteriosas e cuja investigação 

chegou a uma conclusão banal e sem nenhuma seriedade: falha 

técnica.
Em ambos os casos, a mão invisível da ação opera a partir do 

próprio campo do sistema dominante. Em 2014, havia o intento de 

alavancar a vice de Eduardo Campos. Agora, em 2018, é evidente o 

inconformismo dos outros candidatos do campo do Golpe de Estado, 

que veem um golpista “inorgânico” solapar a base eleitoral que seria 

do PSDB. Lembrando que o PSL (Partido Social Progressista) é uma 

legenda de aluguel, parecida com o antigo PRN, de Collor de Melo.

A insanidade de quem deu a facada teria justificado uma linha 

de investigação meramente formal:  ação individual de um “lobo 

solitário”.   O fato é que, certamente, não irão a fundo na investigação 

do atentado porque seus possíveis mentores jamais poderiam 

aparecer à luz do dia.

Atentados: facada e queda de avião
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segue na pg 3

ia 7 de outubro é um novo Dia do 

DBasta para o povo brasileiro! É o dia 
de dizer não ao golpe de estado 

desfechado contra a Presidenta Dilma em abril de 
2016!!

O mercado financeiro – como alma do 
último estágio do sistema imperialista dominante – 
busca um candidato “ideal” aos seus interesses 
parasitários e não o encontra. O PSDB tem 
máquina partidária, mas também tem uma base 
social volátil que em parte está sendo atraída para 
o bolsonarismo.  Um bolsonarismo que, por sua 
vez, é a personificação atualizada do “golpe dentro 
do golpe”.  Na visão do setor mais reacionário e 
truculento da sociedade capitalista - esse pus que 
é produzido no estágio terminal do sistema – “o 
golpismo de Temer e Cia é muito brando... Há que 
governar com o porrete na mão!”... e enquadrar a 
classe trabalhadora, a democracia e a luta popular 
para que a Nação seja desmontada! Um desfecho 
que reflete o sinceramento do curso histórico da 
luta de classes, cada vez mais nua e crua. O 
bolsonarismo é o golpe de estado mostrando a 
sua cara!, embora disfarçado de “disputa pelo 
voto”, onde aí o sistema dominante imperialista, 
também chamado «mercado financeiro», também 
mostra a sua debilidade: frente à impossibilidade 
de golpear com tanques e coturno, se mimetizam 
nas nuances da democracia burguesa para buscar 
legitimidade pelo voto.

O fato é que o candidato de patente militar 
está na contramão da tradição nacionalista das 
Forças Armadas. Sequer se assemelha aos 
generais que deram o Golpe de 1964, que 
implantaram um programa com (falsa) roupagem 
desenvolvimentista (O «Milagre Brasileiro»). 
Agora, quem o truculento militar apresenta como 
formulador do projeto para o país é o banqueiro 
Paulo Guedes, agente do mercado financeiro, cuja 
proposta resume-se em «privatizar e entregar 
tudo». Ele não esconde que a «pressão do déficit 
primário das contas públicas» está sob-medida 
para justificar o entreguismo de suas propostas. O 
mercado financeiro tem ojeriza de quem fala em 
aumentar a receita tributária, taxando lucros e 
dividendos de capital, grandes heranças e grandes 
fortunas. Ou seja, qualquer alternativa lógica para 
fazer frente às despesas primarias e de 
investimento do estado é invisibilizada pelo tripé 
do golpe no Brasil: mercado financeiro, grandes 
meios de comunicação e o poder judiciário.

O totalitarismo imperialista mundial do 
mercado financeiro extravasa fronteiras para tentar 

EDITORIAL

15 de agosto de 2018: a histórica inscrição 
de Lula como candidato à Presidência da 

República.50 mil manifestantes foram até o TSE,
em Brasília, formalizar a inscrição.

É Haddad! É Lula! É o Povo Brasileiro!!
Para que o Brasil retome o seu caminho de paz, tolerância, distribuição de renda,

 soberania nacional e, sobretudo, de respeito à classe trabalhadora.

impor governos títeres, onde impere o laissez-faire, 
o “deixar fazer” das grandes corporações 
multinacionais, onde os capitalistas, antes de 
charuto e frack, são substituídos na gestão do 
sistema por CEOs (chefes executivos) teleguiados 
e travestidos de arautos da modernidade, alguns 
voltados para uma 
narrativa pseudo-
democratica, da 
tolerância em 
relação aos 
costumes, do 
politicamente 
correto etc. 
(semelhante ao 
que faz o 
golpista Luis 
Roberto Barroso 
e seus 
parceiros 
dentro do 
STF), para 
legitimar a 
super-
exploração 
do 
trabalhador e 
o solapar da 
soberania dos países e 
de suas riquezas.

O mesmo mercado financeiro operou nos 
espaços abertos pelas contradições da 

transitoriedade(*) dos treze anos de 
governo Lula-Dilma, onde teríamos que 
ter trilhado o caminho da transição 
(sem patinar na transitoriedade) rumo a 
um novo estado, um estado 
revolucionário. Esse processo de 
transição não foi iniciado, deixando o 
governo com pés-de-barro para 
enfrentar o inimigo de classe que 
estava à espreita, com seus novos 
mecanismos de intervenção, como o 
lawfare, as pós-verdades das mídias 
empresariais e das redes sociais e 
outros métodos preconizados pelos 
teóricos do “golpe suave” ou “golpe de 
novo tipo” que buscam derrubar 
governos que sejam minimamente 
obstáculos aos planos imperialistas. 
(ver texto sobre a Nicarágua na pag 7)

A falta de “projeto de nação” 
potencializa as fragilidades dos nossos 
governos, preocupação que envolve, 
também agora, a Chapa O Brasil Feliz 
de Novo, com Lula-Haddad-Manu. 
Nesse sentido, é preciso mirar o novo 
polo de poder mundial que está em 
construção a partir do lado oriental do 
planeta e que se impõem como 
alternativa antimperialista, 
personificado mundialmente na figura 
dos BRICS. Um polo com vetor 
apontado, ainda que envolto em 
contradições e limitações políticas, no 
rumo do futuro da humanidade.

Esse modelo de 
desenvolvimento abraçado por Rússia 
e China é o que pode funcionar aqui no 
Brasil, combinando na dosagem certa 



Tendo como base inicial a categoria profissional dos catadores e catadoras de 
resíduos sólidos e com o apoio da CENTCOOP, da CMP e da Marcha Mundial das 
Mulheres, foi criado, dia 4 de agosto, em assembleia realizada no Riacho Fundo II (DF), a 
AMORA (Movimento de Moradia Popular do DF e Região Metropolitana).

Já no dia 10 de agosto, no Dia Nacional do Basta organizado pela CUT, a AMORA 
organizou uma manifestação em frente ao órgão de execução das políticas públicas 
habitacionais do DF (a CODHAB), quando uma comissão foi recebida pela direção daquela 
empresa pública, tendo sido ainda entregue uma carta com as principais reinvindicações 
dos movimentos, 
especialmente a 
concessão de áreas 
destinadas à 
implantação do projeto 
Minha Casa Minha Vida-
Entidades, voltada para 
as camadas sociais com 
renda familiar menor que 
dois salários mínimos e 
cujos projetos são 
organizados pelas 
próprias famílias em 
regime de autogestão, 
sem intermediação de 
empreiteiras 
empresariais.

Para a Coordenação 
Executiva da AMORA 
foram eleitos Cris Santos (posteriormente licenciada por ser candidata a suplente de 
Senador); Jaqueline Sousa (Jack) e Adriano Borges (Dedê).

Criado o Movimento de Moradia Popular do DF 
e Região Metropolitana – AMORA

investimento/consumo, investimento em 
construção civil, infraestrutura, riqueza mineral e 
energética, garantindo assim geração massiva de 
trabalho e renda com o crescimento de toda a 
cadeia produtiva desses ramos de atividade 
econômica.  As Forças Armadas, onde grande 
contingente não comunga das ideias fascistoides 
da candidatura presidencial de origem militar, 
poderão contribuir nesse rumo estratégico, 
agregando a experiência da corporação em 
logística, organização, mão de obra especializada 
e inovação tecnológica. Combina-se a isso um 
comércio exterior priorizando as economias afins, 
América Latina-Caribe e o BRICS, com moeda 
própria (e sistema financeiro integrado) 
DESVINCULADA E DESINDEXADA DO DÓLAR E 
DO EURO que já figuram no status de moedas 
virtuais, sem lastro, descoladas do mundo real de 
base produtiva. Um dólar que, há décadas, serve 
tão somente de armamento para promover 
ataques especulativos contra governos «não 
confiáveis». A vítima mais recente foi a Turquia.

A burguesia nacional certamente se 
integraria à franja dessas cadeias produtivas. A 
burguesia nacional não conformaria seus elos 
principais porque os interesses privados sempre 
põem em risco os projetos soberanos de 
desenvolvimento. Vide o caso da Odebrecht, 
exatamente no ramo da construção 
civil/infraestrutura, integrado com minério e 
energia: com a lava-jato ficou claro os “interesses 
próprios, burgueses” dessa e das outras empresas 
que “colaboraram” com a lava-jato. Ou seja, em 
determinado ponto podem «se revelar» e se 
contrapor aos objetivos estratégicos de qualquer 
projeto de desenvolvimento soberano. No caso da 
Odebrecht, prevalece o conceito fixado com base 
na obra de quase duzentos anos de Marx e 
Engels: o capital não tem pátria!! De maneira que 
os executivos dessas grandes empresas da 
construção civil pesada optaram por ficar do lado 
dos algozes do país, aderindo ao esquema da 
“delação premiada” contra quem os colocou no 
topo do processo empresarial produtivo do mundo. 
Empresas estratégicas, portanto, tem que ficar sob 
gestão do Estado e controle social e popular!! 
Requisito para qualquer proposta de 
desenvolvimento nacional e popular soberano!!

Ainda que o Programa O BRASIL FELIZ DE 
NOVO não tenha esse recorte de transição para 
uma ruptura com os ditames do mercado 
financeiro imperialista, ele não é antagônico a 
avançar nesse sentido, comportando e exigindo 
uma mobilização popular e o engajamento dos 
sindicatos para impulsionar o processo de 
transição. O primeiro passo está nesse mesmo 
programa de Lula-Haddad-Manuela: revogação 
das medidas contra os interesses nacionais e 
populares implantadas pelo golpe que 
impeachmou Dilma -  Emenda Constitucional 95, 
que congelou os gastos primários do Estado 
brasileiro, reforma trabalhista e todo seu entulho 
precarizador e concebido pelo agentes do capital 
financeiro e a entrega das reservas petrolíferas do 
país, em particular o pré-sal. Remover todo esse 

entulho neoliberal é fundamental para que o Brasil tenha condições de financiar a educação, o 
Sistema Único de Saúde e as inovações tecnológicas, tendo assim condições materiais de 
avançar numa real transição a um Estado Revolucionário.

Outro vetor fundamental para esse avanço são os sindicatos. Não há como desconhecer 
que os sindicatos foram bastante alvejados pela reforma trabalhista do governo golpista de 
Temer. E o movimento sindical, a CUT em primeiro lugar, deve avançar para um novo patamar, 
tendo em vista a agudização mundial e o sinceramento da luta-de-classes não mais comportar 
a estabilidade de interesses burocráticos dominando os sindicatos. O sistema capitalista, da 
forma que está funcionando na sua senilidade e sobrevida dos tempos atuais, não está mais 
disponível para fazer concessões mantendo na zona de conforto as burocracias sindicais e 
seus interesses imediatos, em troca de não se confrontarem com o sistema. As conquistas 
econômicas em acordos e convenções coletivas vão rareando ano-a-ano. E, a partir da 
reforma trabalhista, a disposição das corporações patronais em fazer concessões aos 
trabalhadores também se esfuma rapidamente. Assim, os sindicatos estão diante de uma 
disjuntiva clara: ou avançam para um projeto de transformação global da sociedade, muito 
além das reivindicações sindicais específicas, ou vão enveredar por uma crise – sem saída -  
de esvaziamento de representatividade.

A histórica manifestação popular do dia 15 de agosto, quando da inscrição de Lula no 
Tribunal Superior Eleitoral, reafirmou a vitalidade da candidatura de Lula-Haddad-Manuela 
como o grande vetor da frente única social, de classes e eleitoral no Brasil. E reafirmou que o 
instrumento de organização das massas nos grandes centros urbanos continua sendo os 
sindicatos, movimentos populares urbanos e o PT, que foi criado com base nos dois primeiros. 
E os movimentos populares do campo são instrumentos fundamentais e estratégicos para 
compor esse processo e fortalecer a aliança de classe campo-cidade, operário-camponesa.

(*) – Transitoriedade - Quando se busca uma governança “dentro do sistema capitalista”, 
mantendo o status quo do sistema e usando suas contradições internas para fazer algumas 
concessões ao proletariado, inclusão social, crescimento do mercado interno etc.
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R$ 20,00. Solicite pelos whatsapps
61-999837628 ou 61-986199173
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2 de julho de 2018 - León Cristalli
Neste dia 1º de julho de 2018, uma maioria eleitoral acachapante (57%), e 

ainda maior em termos sociais, decidiu projetar a história do México a um futuro 
revolucionário. É a volta às raízes do processo iniciado em 1911, nunca abandonado 
mas sim “interrompido” a partir do assassinato de seus principais dirigentes 
revolucionários, Francisco Villa e Emiliano Zapata. Depois de anos de luta, 
Venustiano Carranza foi derrotado, o governo foi tomado por Villa e Zapata, grande 
parte do território foi libertado, tendo como expressão mais elevada o programa 
agrário de Zapata, conhecido como Plano Ayala, que tinha uma concepção 
revolucionária que unia a classe explorada do campo e das cidades ao país, antes 
invadido e roubado em mais de 30% de seu território pelo capitalismo e seu aliado 
imperialista do norte, os EUA.

De lá para cá, houve fases que retomaram essas origens, das quais a 
mais importante foi o governo de Lázaro Cárdenas, na década de 1930, 
nacionalizando o petróleo, enfrentando as transnacionais imperialistas e aplicando um 
programa transitório de desenvolvimento combinado no campo e na cidade. Além do 
quê, tocou uma política internacional independente que refletia as origens da 
revolução e cuja expressão máxima foi, em 1938, o asilo a León Trótski, dirigente 
russo soviético que, com Lênin e o Partido Bolchevique, comoveram a história 
instaurando o primeiro Estado Operário Soviético. Com a morte de Lênin, em 1924, 
passou a ser perseguido pela burocracia stalinista que governava o estado operário 
degenerado, porque Trótski lutava para desenvolver a revolução sem as castas 
parasitas que tinham conseguido capturar o poder administrativo. Então, o governo 
Cárdenas, em nome da revolução mexicana, outorgou asilo ao fundador do atual 
Exército Vermelho.

De lá para cá, a política externa manteve-se baseada na doutrina Estrada, 
que mantinha a independência de sua política externa em geral. Não reconheceu 
ditaduras como a de Franco, na Espanha, dando asilo a milhares de espanhóis 
republicanos. E até hoje mantém uma frutífera relação com Cuba revolucionária, que 
nunca esqueceu de onde zarpou o iate Granma com os revolucionários comandados 
por Fidel, Raul, Camilo e Che, que também mudaria pela primeira vez na América 
Latina a condição de um país: de estado capitalista submetido pelo imperialismo a um 
estado revolucionário construindo o socialismo.

J. Posadas caracterizou, em 1962, como “revolução interrompida” o 
processo histórico no México. “Interrompida” até agora, quando amadureceram as 
condições nacionais e também históricas, reflexo do que se desenvolve no mundo 
pela crise mundial do sistema capitalista em sua etapa imperialista, como o camarada 
Lênin previu no começo do século XX, analisando as perspectivas do sistema. A 
retomada da “revolução interrompida” encontrou um encaixe dialético histórico e 
socialmente belo: o progresso social une a origem, o presente e o luminoso futuro 
deste processo. O povo do México vai às raízes de sua condição histórica, como 
classe explorada por impérios e pelo imperialismo, que até hoje domina a economia 
do país, mas que NUNCA CONSEGUIU DOBRAR A VONTADE E DECISÃO DE 
INDEPENDÊNCIA SOCIAL QUE O POVO AGORA EXPRESSOU NAS ELEIÇÕES. 
Tanto é verdade que os partidos derrotados, PAN/PRD e o próprio PRI, tiveram que 
reconhecer rapidamente o triunfo de AMLO-MORENA/PT/PES, porque qualquer outra 
reação, como em tempos passados, de tentar melar o resultado das eleições com 
fraudes, poderia ser a faísca que incendiaria milhões de Zapatas e Villas por todo o 
país. O sistema tenta se prevenir contra o que vem dos “de baixo” da sociedade e que 
já não conseguem mais conter.

Quem ignorar esse curso se verá rapidamente envolto em um conflito 
social que vem de mãos dadas com a luta de classes, base social que move a 
história, e cuja superação só acontecerá quando a transitoriedade avançar para uma 
transição revolucionária rumo a uma sociedade sem classes.

O triunfo do MORENA/PT/PES e de AMLO não é cosmético, como o 

sistema e parte de sua própria direção tenta passar, como 
se fosse uma “política de mudança para não mudar nada”. 
A base social, os milhões de trabalhadores das cidades e 
do campo, classe média, intelectuais, profissionais, 
militares etc… que votaram em AMLO expressam uma 
realidade objetiva do país, da região e do mundo, que 
repudia o sistema que discrimina socialmente para tentar 
sobreviver a sua etapa final. Expressam esta realidade 
objetiva que se afirma por si mesma, ainda que não se 
represente totalmente ou profundamente nas direções que 
assumem este processo.

Por isso o desigual é a base do combinado 
deste novo governo que assume com maioria na câmara 
e no senado, e nós pontuamos como expressão da 
profundidade deste curso o fato de os camaradas do 
Partido do Trabalho terem alcançado uma excelente 
votação e, dentro da frente eleitoral, uma bancada de 76 
deputados e 6 senadores. Isso em si mesmo é uma 
mostra clara de como se expressou uma vanguarda 
nacional de classe que nada tem a ver com os intelectuais 
de boteco. Uma condição que nunca foi suplantada nem 
eliminada pelos governos de todas matizes durante mais 
de 70 anos de PRI, muito menos pelo governo pró-
imperialista do PAN e nem com a passividade pequeno-
burguesa do PRD. México foi uma Revolução 

MEXICO 1919/2018 (a título de primeiro balanço)

DO TRIUNFO DA “REVOLUÇÃO INTERROMPIDA”, 

 COM MORENA-PT-PES E ANDRÉS MANUEL LOPES OBRADOR, 

À CONSTRUÇÃO DA ETAPA DE TRANSIÇÃO A UMA NOVA SOCIEDADE

segue na pg 5



Interrompida, mas não liquidada pelo sistema e 
pelo imperialismo.

A experiência da classe explorada é a 
base em que os povos, às vezes, por diversas 
circunstancias, submergem brevemente em 
tempos históricos, por necessidade de 
manutenção e/ou de sobrevivência. Mas, ao 
mesmo tempo, é na sua capacidade de construir 
e reconstruir sua direção social, de suas 
organizações sindicais, políticas, culturais que 
reside a raiz da continuidade de seu curso 
histórico revolucionário.

Depois do fracasso da primeira 
revolução russa de 1906, Lênin compreendeu o 
que o curso da luta de classes exigia e construiu o 
partido da revolução socialista. No México, foi o 
assassinato dos mais avançados setores da 
direção da revolução, continuada por 
desigualdades e contradições, mas que, como 
eram combinadas, não seriam obstáculo para o 
surgimento de correntes nacionalistas 
revolucionários em seu Exército, como foi o 
governo de Plutarco Elías Calles* e, depois, do 
próprio Cárdenas que, ao nacionalizar o petróleo, 
concentrou economia, política e revolução social. 
Mesma característica foi a base para a decisão de 
dar asilo ao pária do mundo capitalista e do 
stalinismo, mas que nunca abdicou de sua 
ideologia e luta revolucionária, León Trótski, 
comunista convencido do triunfo final da 
humanidade sobre o capitalismo.

Este primeiro balanço do que acaba 
de eclodir no México tem base na segurança que 
percebemos na própria dinâmica eleitoral:UM 
POVO QUE ESTÁ VOTANDO COM A ALEGRIA 
DE SER PARTE DA HISTÓRIA DE SUA 
SOCIEDAD”. E com a força que a classe dá à 
eleição, que não é uma mera formalidade de 
“votar no menos pior”, mas que vota 
COLOCANDO-SE ACIMA DE SUA PRÓPRIA 
DIREÇÃO PORQUE SENTE QUE SUAS RAÍZES 
TEM SIDO INDESTRUTÍVEIS EM MAIS DE 100 
ANOS DE TENTATIVAS DE INVOLUÇÃO, como o 
sistema capitalista quis impor ao México, com as 
“maquilas”, os “espaldas mojadas” (“costas 
molhadas”, referência preconceituosa aos 
imigrantes) e a imigração forçada aos EUA. 
Imigrantes estes que tem sido até agora o suporte 
econômico para dezenas de milhões de famílias. 
E por isso a política migratória proposta por 
Donald Trump tem uma contradição: a 
necessidade da mão de obra barata para 
sustentar 17% da força de trabalho e sua 
incidência na economia dos EUA, e a “sangria” de 
milhões de dólares que esta força de trabalho 
praticamente escrava remete ao seu país de 
origem. Situação de impasse, porque precisa 
desta mão de obra para funções e salários que o 
povo estadunidense não está disposto a assumir 
por seu nível de renda e de conquistas 
trabalhistas, que são irrenunciáveis como classe 
trabalhadora.

O México caminha rumo a uma IV 
República por decisão de seu povo expressada 

eleitoralmente e nacionalmente, mas também 
por sua base histórica revolucionária que 
combina a revolução agrária de Zapata e 
Villa com todo o desenvolvimento no século 
XX e atual XXI. A discussão real de fundo 
neste processo é como se desenvolve este 
curso que, sem dúvida, será revolucionário 
em sua estrutura, ainda que não apareça, 
POR ENQUANTO, na forma e nem na 
posição de toda sua direção, que não aponta, 
em nossa opinião, ao curso estrutural, à sua 
raiz.

O MÉXICO REGOU, COM A FORÇA DE 
MILHÕES DE VOTOS E ALEGRIA SOCIAL, 
SUA HISTÓRICA RAIZ REVOLUCIONÁRIA: 

ISSO NINGUÉM PÁRA
O sistema tenta cooptar parte da 

direção política com a promessa de permitir 
um capitalismo bom, distributivo e com paz 
social. É caminhar ao fracasso se dispor a 
negociar a dívida social de 100 anos e a 
dívida histórica, desde a invasão espanhola 
de 526 anos, aceitando algumas concessões 
que podem até tocar parte da estrutura do 
sistema, mas não mudam a dinâmica do 
funcionamento concentrador em que o 
capitalismo se afirma permanentemente. As 
concessões porventura arrancadas a custo 
do atual sistema político e econômico 
estariam aquém da realidade MUITO 
SUPERIOR TRAZIDA POR ESTA 
REVOLUÇÃO, que vai superar a tal “paz dos 
cemitérios” oferecida pelo sistema, com seus 
milhares de assassinados e desaparecidos 
etc… com os quais esta democracia mais 
formal que verdadeira sobrecarrega o povo. 
AMLO tenta negociar esta situação para levar 
o progresso pelo caminho da paz social. Ao 
mesmo tempo, propõe 
reformas como na 
educação e na previdência 
para mais de 42% da 
população; propõe 
subvencionar estudantes 
com direitos plenos ao 
estudo; renegociar o 
tratado de livre comércio 
com Canada e EUA 
(NAFTA), ampliar uma 
política que gere 
investimento interno e 
externo, em uma 
economia dominada 
pelo capital 
internacional e com 
90% de empresas 
transnacionais 
controlando a 
produção, ou seja, o 
PIB. Ele propõe 
rever o tema central 
dos contratos 
energéticos, de 

petróleo, eletricidade etc… hoje em mãos 
das transnacionais, resultado da política 
entreguista implementada pelo atual 
governo Peña Nieto, contradizendo a 
tradição histórica do seu próprio partido, o 
PRI.

O problema da corrupção e do 
narcotráfico só poderá ser combatido 
eficazmente com a intervenção do povo 
organizado sindical, política e socialmente. 
São décadas de dominação econômica das 
transnacionais, que jogou na rua milhões 
de mexicanos, isso não se resolve de forma 
cosmética, e sim tocando a origem do 
problema, no México e em toda América 
Latina e mundo: a diferença de classes e a 
exploração, que gera a marginalização dos 
povos, contradições estruturais que se 
tornam antagônica a qualquer democracia, 
inclusive a atual, do sistema capitalista.

Por isso o curso aberto é 
eleitoral, mas seu desenvolvimento é de 
classe e revolucionário. As experiências de 
tentar desenvolver cursos democrático-
populares dentro do sistema, já realizadas 
em outros países, levaram ao fracasso ou a 
golpes midiáticos, judiciais etc… Assim 
derrubam governos progressistas, 
acusados de “populistas” e finalmente 
substituídos pelo, aí sim, populismo de 
direita como política de salvação do 
sistema, ou pela “estratificação da pobreza” 
(como Pinochet fez no Chile), em que as 
massas se submetem a uma vida de 
“pobre”, sem acesso a saúde, educação e 
nem garantia de trabalho; condição que 
acaba estimulando a imigração de centenas 
de milhões em todo o mundo.

R$ 30,00, os dois volumes juntos.

 Solicite pelos whatsapps

61-999837628 ou 61-986199173
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Artículo 5o.(ATUAL)- El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-
leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente 
superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos 
comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance 
hacia la sociedad comunista.
ARTÍCULO 5. (PROPOSTO) El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, 
fidelista y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación 
cubana,sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación 
con el pueblo, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. 
Organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia la construcción del 
socialismo. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los 
cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos

Avançar a uma sociedade comunista... desde o Manifesto de Marx e Engels, 
de 1948, esse é o horizonte da humanidade
São escassas as explicações acerca do que levou à proposta de mudança de 
redação do artigo 5º da Constituição de Cuba. 
A professora Olga Fernandez explicou em recente palestra na UnB que a 
proposta surgiu em função de transformar o texto constitucional voltado para 
questões mais imediatas que tocam diretamente  à população, mas que ela 
(Professora Olga) “é particularmente contra a retirada desse ponto da 
Constituição de Cuba» e vai se posicionar dessa forma nos debates que 
embasarão o texto final a ser submetido a referendo popular em fevereiro de 
2019.
Queremos registrar aqui o nosso alinhamento às palavras da Professora 
Camarada Olga Fernandez, que é professora de Ciências Sociais, da 

Universidade de Havana e 
Vice-Presidente da 
Academia de Ciências de 
Cuba. Também é filiada ao 
Partido Comunista de 
Cuba.

Jornal Frente Operária
Um publicação do M-26/PT
(Seção Brasileira da 
IV Internacional Posadista)
www.cuartainternacionalposadista.org

Neste primeiro balanço, há horas de finalizada a eleição deste 1º de 
julho de 2018, nós vemos como a alegria do povo, em sua absoluta maioria, vai 
inclusive ganhar uma parte de quem votou nos outros candidatos e partidos, que 
formarão a oposição a partir de 1º de dezembro, quando finalmente assumirá 
Andrés Manuel López Obrador (de acordo à legislação mexicana, há que esperar 
estes longos 5 meses até a transmissão do mandato presidencial).

O povo não está em silêncio. Aqui no México não aceitarão a tentativa 
da plutocracia governante e empresarial de se mimetizar com a vitória de AMLO, a 
quem repudiavam até horas antes do resultado.

Este é um teste necessário, que vai separar o joio do trigo e elevará a 
função de partidos que, como o Partido do Trabalho, encaram com dignidade a luta 
por uma verdadeira nova sociedade, na qual se conecta dialeticamente a proposta 
de AMLO de construir a IV República. Esta será, sem dúvida, revolucionária, apesar 
dos pesares do imperialismo e do capitalismo mundial, e da própria plutocracia 
econômica e parasitas das transnacionais neste MÉXICO QUE SE LEVANTOU, 
VOLTANDO A SUAS RAIZES E RELANÇANDO NA HISTÓRIA SUA REVOLUÇÃO 
INTERROMPIDA, como J.Posadas analisou em 1962.

León Cristálli – 2 de julho de 2018.
* Lázaro Cárdenas entrou na política com a benção de outro militar 

revolucionário, o presidente Plutarco Elías Calles. Em 1928, foi eleito governador de 
Michoacán, cargo que aproveitou para realizar um importante trabalho reformador que afirmou 
seu valor político em todo o país. Criou inúmeras escolas, impulsionou a reforma agrária e 
apoiou associações sindicais e a democratização do acesso à universidade.

Reforma Constitucional em Cuba
A polêmica mudança do artigo 5o.

ESQUERDA TIRA A GRÉCIA
DO GARROTE IMPERIALISTA 

DA UNIÃO EUROPÉIA
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Publicamos a seguir carta da Seção Grega da IV 
Internacional, informando da nova etapa vivida pelo país 
com o fim das requisições impostas à Grécia pela Troika 
(Banco Central Europeu/FMI/Comissão Européia) que 
impõe os interesses da União Européia comandada pelo 
imperialismo alemão.

Saudamos o povo grego, o Partido Syriza, que dirige 
o país, bem como o Presidente da Grécia, companheiro 
Aléxis Tsipras, por essa conquista.

Queridos camaradas, hoje é para Grécia um dia 
importante: é o dia em que a Grécia se vê livre dos 
“memorandos”! O que isso significa? Não é que amanhã vai 
acabar o desemprego, e os jovens não vão mais precisar 
sair do país atrás de trabalho, nem a situação dos hospitais 
e dos serviços públicos vão melhorar instantaneamente. 
Mas é o dia em que a Grécia saiu do regime de tutela da 
União Européia. Sem dúvida, a Grécia seguirá apresentando 
seu plano orçamentário para a UE, como fazem todos os 
países que estão na área do Euro, mas sem mais submete-
lo a aprovação, como até há pouco por conta de exigências 
no setor de saúde que não conseguíamos atender.

Mas podemos dizer que é um dia histórico, porque a 
direção do neoliberalismo europeu tentou, e não conseguiu, 
eliminar o governo do Syriza, como tentaram desde o 
primeiro momento de existência do próprio Syriza. E agora o 
Syriza segue atuando e apoiando um outro plano para 
Europa, de onde vai surgir um caminho de esperança que 
vai acompanhar o curso antimperialista e anticapitalista que 
está amadurecendo na América Latina, junto com a Rússia 
de base soviética de Putin.

É notório que as relações entre Grécia e Rússia 
esfriaram no último período por causa de provocações 
levadas à frente por forças reacionárias com interesses 
variados e inclusive contraditórios. A causa foi um acordo 
entre a Grécia e a Macedônia, ex-estado da Iugoslávia 
Socialista, que abriu caminho para que a Macedônia 
entrasse na União Européia e na OTAN. A Rússia, por 
óbvio, não quer isso, porque serão instaladas bases 
militares da OTAN, ou seja, bases militares contra a Rússia. 
Daí em diante houve ações que criaram um clima 
desconfortável entre Grécia e Rússia.

Mas, na minha opinião, tudo isso não poderia 
influenciar as relações que se desenvolveram entre Tsipras 
e Putin. Acho que seguem existindo canais alternativos de 
comunicação. Putin e Lavrov, principalmente, compreendem 
a grave situação da Grécia e não a deixarão à mercê do 
campo neoliberal europeu. Já houve, uma semana antes, 
declaração da Secretaria do Ministério das Relações 
Exteriores russo, de que a situação delicada entre os dois 
países é passageira. Algo que se confirmou pela libertação 
de dois militares gregos presos na Turquia dias após visita 
de Serguei Lavrov ao país. Daí se depreende que a política 
externa da Rússia de base soviética não trata de fazer 
alianças olhando apenas seus interesses nacionais, mas de 
construir relações com base no interesse de todos.

Este é um breve informe, mas concentrado para 
informar e desenvolver algumas reflexões sobre a 
conjuntura.

Abraços posadistas,
Panos



Os relatórios e comunicados da CIDH 
sobre Nicarágua são por si questionáveis, 
devido a seu viés político e metodologia de 
trabalho, que carece de qualquer rigor 
científico, sendo uma de suas falhas mais 
notórias a falta de verificação da informação 
que recebe e o uso irresponsável de fontes 
sem credibilidade.

As ações da CIDH, em conjunto com o 
governo dos Estados Unidos e outros países, 
promovem manobras políticas 
intervencionistas, tentando desestabilizar e 
isolar internacionalmente a Nicarágua, a fim 
de derrubar seu Governo Constitucional.

A Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos distorce e deslegitima sua atividade 
e a de seus funcionários ao assumir posições 
políticas, em aberta violação à Carta da OEA, 
ao Regulamento e ao próprio Estatuto da 
CIDH.

O povo da Nicarágua exige a cessação 
da participação da CIDH na campanha política 
e midiática de mentiras, tergiversação, 
distorção e estigmatização contra o Governo 
da Reconciliação e a Unidade Nacional.
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Desde abril, a Nicarágua vem 
enfrentando uma série de manifestações de 
protesto que, no início, era contra a Reforma 
da Previdência proposta pelo Governo 
Sandinista. Logo as manifestações derivaram 
para exigir a deposição do Presidente Daniel 
Ortega.

Há sinais claros de que os 
manifestantes anti-sandinistas estão sendo 
teleguiados pelo imperialismo, que utiliza 
setores acomodados, classe média alta, in-
cluindo uma incipiente burguesia local para 
desestabilizar a Revolução Sandinista de 19 
de julho de 1979. Grupos lumpens, 
principalmente as “maras” (gangues) também 
estão sendo usados para espraiar o terror em 
to-do o país.

Não nos é estranho o papel que os 
organismos de Direitos Humanos têm 
cumprido na Nicarágua, de linha auxiliar dos 
inimigos da Revolução, de instrumentos do 
imperialismo que vê a América Central e 
Caribenha como o seu quintal.

Imperialismo que, nesse ínterim, sofreu 
uma rotunda derrota no Mexico com a eleição 
de Lopez Obrador à Presidência da República 
(ver texto à pagina 4).

Essa vitória que as forças progressistas 
e o movimento de massas obteve no México é 
um fator de impulso para o povo da Nicarágua 
enfrentar e derrotar os que querem fazer do 
país uma neocolônia dos EUA. 

Repudiamos, então, o papel desses 
organismos de Direitos Humanos, tanto da 
OEA, como da ONU, que se alinham ao 
imperialismo contra a Nicarágua. 

Nesse sentido apoiamos o manifesto do 
Ministério das Relações Exteriores da 
Nicarágua, que reproduzimos nesta página.

NICARÁGUA EM DEFESA DAS CONQUISTAS DA REVOLUÇÃO SANDINISTA

Em 13 de maio, agindo de boa-fé, nosso Governo de Reconciliação e Unidade Nacional fez 
um convite à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para realizar uma visita de trabalho à 
Nicarágua, com o objetivo de observar in situ a situação dos Direitos Humanos, no contexto dos 
acontecimentos da tentativa de golpe de Estado.

Essa visita foi realizada de 17 a 21 de 
maio de 2018, nosso Governo proporcionou 
as condições para a Comissão para realizar 
seu trabalho livremente, fornecendo as 
informações necessárias, garantindo 
reuniões com as autoridades e atendendo a 
seus pedidos.

Em 21 de maio a CIDH divulgou um 
relatório com observações e 
recomendações preliminares, baseadas 
fundamentalmente em informações 
audiovisuais e testemunhos editados e 
manipulados pelos autores e executores da 
tentativa de golpe de Estado, dando plena 
veracidade a eles, sem ter dado ao governo 
nicaraguense a possibilidade de se 
pronunciar sobre tais afirmações 
infundadas.

A pesar da franqueza e abertura com que o nosso governo prestou assistência à CIDH e as 
abundantes evidências e informações fornecidas, que comprovaram a natureza violenta das ações 
terroristas, crimes de ódio, torturas, assassinatos, destruição de escritórios e instituições públicas 
cometidas pelos grupos golpistas, estas informações não foram consideradas no relatório, o que 
prova sua parcialidade.

A CIDH manipulou a informação, transformando uma tentativa de golpe de estado em uma 
suposta manifestação pacífica, omitindo deliberadamente que as pessoas assassinadas em sua 
maioria são policiais, funcionários do governo, militantes sandinistas e civis alheios ao conflito, 
cujas causa mortis foram por ferimentos por arma de fogo ocasionados pelos golpistas.

O informe preliminar repetiu e divulgou as mentiras dos autores e agentes da tentativa de 
golpe de estado, contribuindo com o uso massivo das redes sociais para a manipulação midiática e 
psicológica que incitou a violência, tudo isso com a única finalidade de justificar frente à 
comunidade internacional atos ilegais e crimes orientados a romper a ordem constitucional.

A CIDH omite deliberadamente a verdade que não convém aos interesses dos que, desde o 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO SOBRE A ATUAÇÃO 
TOTALMENTE TENDENCIOSA DA CIDH NA NICARÁGUA

(MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - REPUBLICA DE NICARAGUA)

exterior, patrocinam as ações organizadas para derrubar o governo constitucional da Nicarágua.
Apesar disso, nosso Governo, manifestando sua vocação pela paz e agindo de boa-fé, aceitou e 

iniciou a implementação das recomendações da CIDH e atendeu às solicitações dos chamados 
representantes da sociedade civil da oposição e da Conferência Episcopal, no marco da Mesa Nacional de 
Diálogo; a Polícia Nacional ficou concentrada em seus postos, foi convidado o Escritório do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Secretária-geral da OEA e a União Europeia; 
foi acordada a integração do Grupo Interdisciplinar de Peritos Independentes para ajudar e apoiar as 
investigações iniciadas pelo Estado, enquanto isso, paralelamente, os grupos golpistas endureceram suas 
ações com sequestros, tortura, tratamento cruel, desumano e degradante, bloqueios, crimes de ódio, 
incêndios e assassinatos.

O mesmo aconteceu com o Relatório Final que a CIDH apresentou ao Conselho Permanente da OEA, 
nosso governo informou e documentou a CIDH de maneira oportuna sobre cada ato de violência cometido 
pelos golpistas, o que forçou essa instituição a fazer escassas referências ao recurso apresentado pelo 
nosso governo.

A CIDH, em seus relatórios, tem usado critérios parciais e tendenciosos, evitando intencionalmente 
emitir opiniões e conclusões quando se trata dos atos de violência e crimes executados pelos manifestantes 
"pacíficos".

Exemplo do anterior, é que durante a existência das chamadas barricadas, cometeram-se atos 
terroristas, queimaram pessoas vivas, torturaram e cometeram humilhações contra apoiadores do Governo, 
sequestraram centenas de transportadores centro-americanos e a população civil, que foi impedida de sair 
livremente de suas casas e de trabalhar.

Sobre isso, não houve pronunciamento da CIDH condenando, denunciando ou manifestando 
preocupação, apesar de ter constatado in situ, pretendendo legitimar esse tipo de atos ilícitos.



C
riada com apoio e participação do PT, em 1993, a 
Central de Movimentos Populares não poupa esforços 
para eleger os principais candidatos do PT, por ser o 

partido mais comprometido e de maior tradição nas lutas da 
classe trabalhadora e dos movimentos populares.

No DF, além de apoiar os candidatos majoritários do PT 
(Lula-Haddad-Manu Presidente / Miragaya Governador – 
Senadores Marcelo133 e Wasny 131), a CMP tem 
companheir@s concorrendo a outros cargos.  Além de Cris 
Santos (suplente de Marcelo 133)  temos Sabino 1313, Deputado 
Federal, Vanessa é o Bicho 1324, também Deputada Federal. Para 
Deputada Distrital temos as companheiras Deusinha 13111 e 
Thelma Melo 13070. (O companheiro Celio Luis Paulo também teve 

o nome indicado para Suplente de Senador, mas 
posteriormente ele mesmo retirou a indicação para 
facilitar a composição da unidade interna do Partido.)

Enfim, a CMP coloca a disposição da população de 
Brasilia esses nomes que, seja no Poder Executivo, seja 
no Legislativo, honrarão os compromissos político-
programáticos e as expectativas da classe trabalhadora 
brasileira e do Distrito Federal.

 Seção Brasileira da IV Internacional, 

Aorientada diretamente por J. Posadas, foi 
uma das organizações internacionais que 

impulsionaram e ajudaram a construir o Partido dos 
Trabalhadores a partir do histórico discurso de Lula, 
no Congresso dos Metalúrgicos de Lins (SP), em 
janeiro de 1979, quando Lula conclamou à criação 
“de um partido político dos trabalhadores”.

Desde então os posadistas brasileiros se 
empenham em construir e potencializar o PT como 
um “partido operário e popular baseado nos 
sindicatos”.  As diversas crises de crescimento 
passadas pelo PT ao longo dessas quatro décadas 
foram um aprendizado coletivo, numa relação de ida-
e-volta, onde a Seção aprendeu a “fazer a política” 
interna e externa do PT, desenvolver a relação com a 
base social e militante do Partido, descartar o 
sectarismo,  e impulsionar a liderança operária e 
popular de Lula, impulsionar a construção de 
dirigentes e militantes do Partido, por meio da 
atuação dos posadistas como Movimento 26 de 
Julho, dentro da corrente Construindo um Novo 
Brasil (CNB), reafirmando a decisão de ter o PT 
como o Partido da IV Internacional Posadista no 
Brasil.

Parte desse aprendizado inclui participar do 
processo eleitoral, apoiando os principais candidatos 
do Partido e, quando possível, postular candidaturas 
posadistas. Nesse sentido, no início deste ano, o 
dirigente petista e posadista Afonso Magalhaes foi 
indicado como pré-candidato ao Governo do DF. 
Depois de um intenso processo de discussões 
internas, incluindo cinco debates com o seu 
oponente, o companheiro Julio Miragaya, apoiado 
pela máquina partidária, deu-se o desfecho do 
processo, em 28 de julho, no Encontro do PT DF. Na 

A IV Internacional Posadista e as eleições no Brasil

ocasião, Julio Miragaya obteve 55% dos votos da Plenaria. 
Afonso Magalhaes obteve 45%. A quantidade de votos 
obtida por Afonso Magalhaes foi um reconhecimento da 
militância ao trabalhado dos posadistas dentro do PT e um 
impulso para encarar as novas jornadas seguintes, 
incluindo as eleições deste ano.

Na sequencia, a Camarada Cris Santos foi escolhida 
como primeira suplente do candidato a Senador Marcelo 
Neves (numero 133). A escolha de Cris como suplente de 
Senador é motivo de imensa alegria para a Seção 
Brasileira da IV Internacional Posadista. Tanto a pré-
candidatura, como a candidatura de Suplente são espaços 
ocupados com a mesma convicção política de estarmos 
ajudando a construir, de forma unitária, com todos os 
demais setores do partido e de sua ampla base social e de 
massas, um instrumento de luta da classe trabalhadora 
para transformar o Brasil, o Partido dos Trabalhadores.

Marcelo Neves tem Cris Santos e Iolanda Rocha como suplentes

Movimentos Populares no processo eleitoral
Acima, Marcelo Neves em campanha com 

os companheiros Policarpo (Distrital), 
Wasny (Senador) e Santiago (Distrital)
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