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Introdução 

As crises político-econômicas e as convulsões sociais que atravessam o cenário 

mundial são as manifestações inequívocas de uma crise aprofundada do sistema social 

capitalista. Passadas duas décadas da queda da União Soviética, da restauração capitalista e 

da intensa integração da China ao mercado mundial, a ameaça de dissolução da União 

Europeia e a crise norte-americana questionam o destino do regime capitalista em escala 

mundial. Todas as classes sociais enfrentam uma crise de poder; nos últimos dois anos e 

meio caíram 26 governos, e aconteceram revoluções ou convulsões sociais nos países árabes 

e no norte da África (Tunísia e Egito). O desenvolvimento da revolução em vários países 

árabes e a ameaça de maiores guerras em toda a região configura uma situação histórica 

excepcional. A inauguração de um novo período de revoluções e guerras civis no Oriente 

Médio modifica de forma definitiva as condições para a vitória nacional palestina e a 

formação de uma república palestina laica e unida. 

As massas trabalhadoras começaram a irromper no cenário político mundial, embora 

suas lutas sejam por enquanto de caráter defensivo. O curto período de euforia capitalista 

que se seguiu à dissolução do “socialismo real” já está concluído. O desenvolvimento da crise 

em numerosos países, as lutas e rebeliões populares, puseram fim à especulação de que a 

crise mundial em curso se reduziria a um episódio econômico de características financeiras 

limitadas. A crise política na Grécia se manifestou na queda de três governos em sequência e 

deixou colocada a reivindicação política de um “governo de esquerda”, em oposição a uma 

coalizão dos partidos capitalistas.  A ameaça de dissolução da União Europeia, só tem 

alternativa na conversão da Europa em um protetorado alemão encarregado de reordenar de 

forma violenta o conjunto do quadro social desse continente. 

As grandes empresas dos países europeus mais fortes tiram grande proveito das 

disparidades salariais no seio da UE. As empresas alemãs optaram por fazer crescer 
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fortemente a sua produção nos países da UE onde os salários são mais baixos. Esses bens 

intermédios são em seguida repatriados para a Alemanha, sem pagarem taxas de 

importação/exportação, onde são montados e seguidamente reexportados principalmente 

para outros países da Europa. Isto permite diminuir os custos de produção, colocar os 

trabalhadores alemães em concorrência com os de outros países e aumentar a rentabilidade 

das empresas. Além disso, os produtos montados na Alemanha e vendidos nos mercados 

externos aparecem como exportações alemãs, embora em grande parte resultem da 

montagem de produtos importados. As empresas de outros países fortes da UE procedem da 

mesma forma, mas proporcionalmente a economia alemã é a que mais benefícios extrai dos 

baixos salários e da precarização laboral dentro da Zona Euro (incluindo dentro das 

fronteiras da Alemanha) e da União Europeia. Em 2007, 83% dos excedentes da Alemanha 

deviam-se ao seu comércio externo com outros países da UE (145 mil milhões de euros face 

a outros países da Zona Euro, 79 mil milhões face à Europa fora da Zona Euro e 45 mil 

milhões em relação ao resto do Mundo). 

 

A crise no mundo 

A crise capitalista apresenta, na Europa, um princípio de dissolução dos regimes 

políticos que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Isto se manifesta na aparição de 

“governos técnicos”, impostos pela Comissão Europeia e pelo FMI, e na tendência à 

dissolução dos regimes estatais, como no caso das comunidades autônomas do Estado 

espanhol, ou na reivindicação pela independência da Escócia. Assistimos, além disso, a 

reviravoltas cada vez mais acentuadas na disposição política das massas trabalhadoras. 

Destaca-se a velocidade que adquiriu esta reviravolta política na Espanha e também as 

manifestações que começam a produzir-se na Itália, em Portugal e na França. Os Estados 

Unidos, coração do capitalismo mundial, sufocado pelo peso de uma dívida pública de 140% 

do PIB, por uma enorme dívida externa e pela quebra financeira dos estados da federação, 

enfrentam um retrocesso social histórico. 

O caráter sistêmico da crise do capitalismo se manifesta, sobretudo, no ingresso da 

China no circuito da crise econômica mundial, com uma acentuada desaceleração econômica. 

A crise sistêmica do capitalismo mundial abarca todos os países e atividades econômicas. O 

desenvolvimento da consciência política da classe trabalhadora, que havia regredido por 

mais duas décadas, ganhou um enorme impulso como consequência da bancarrota 

capitalista.  

A América Latina não ficou à margem da crise mundial, como o evidenciaram as 

recessões de 2008 e 2009; seus governos (México, Brasil, Peru) tiveram que ser resgatados 

por créditos de emergência da Reserva Federal dos EUA, ou pelo Banco Central da China (no 

caso da Argentina). A crise acentuou o regime de produção primária e o retrocesso relativo 

da industrialização dependente do capital internacional, tanto financeira como 

tecnologicamente. Produziu-se uma “abertura” unilateral maior ao mercado mundial, 

baseada em exportações de minerais e cereais, e um retrocesso relativo do mercado interno, 

em que pesem os numerosos planos de assistência social. As burguesias nacionais 

desperdiçaram as possibilidades que lhes oferecia a crise mundial para desenvolver as forças 



 

 

 

  O Olho da História, n. 19, Salvador (BA), dezembro de 2012.                                     

                                           

 

 

produtivas internas, porque para isso teriam que nacionalizar os bancos e o comércio 

exterior. A crise mundial fez o Mercosul retroceder; a política monetária ficou condicionada 

pela ação da Reserva Federal dos EUA. Nos últimos meses, o desenvolvimento da crise na 

China ameaça com um aumento das alíquotas de exportação; e para os países importadores, 

gerou-se uma crise alimentar com uma sequência de levantamentos populares. 

Os altos preços das commodities primárias dos últimos anos foram usados para 

disfarçar a miséria social com planos de assistencialismo, e para a acumulação parasitária de 

reservas internacionais, funcionais à especulação internacional. A assistência social é 

apresentada como um método de distribuição de renda, quando na realidade, consolida um 

exército de desocupados crônicos, sem perspectivas, que pressiona, simultaneamente, para 

uma baixa dos salários reais e provoca, por outro lado, uma maior diferenciação social no 

seio das massas populares. Os governos nacionalistas e “de esquerda” tem se valido destes 

planos assistenciais para opor a massa sem trabalho à classe operária. O operário da 

indústria é apresentado como “uma aristocracia”, justificando a “redistribuição de renda” do 

operário industrial para a massa sem emprego, mediante impostos ao consumo e 

confiscação da previdência social pública. Esta “nivelação por baixo” tem sido largamente 

promovida pelo Banco Mundial, as ONGs e os capitalistas da filantropia. Também é um 

método de controle social pelos Estados e suas agências sobre as massas mais golpeadas 

pela crise capitalista. 

 

Cenários da crise na América Latina 

Em vez de uma acumulação de recursos produtivos, as nações latino-americanas 

estão experimentando uma enorme fuga de capitais. No caso da Venezuela, cuja atividade 

produtiva fundamental, o petróleo, encontra-se nacionalizada, registra-se uma crise de 

custos e de endividamento sem antecedentes da PDVSA, que depende cada vez mais dos 

acordos de participação com os capitais monopolistas internacionais na exploração da Bacia 

do Orinoco. Os governos brasileiro e argentino, Dilma Roussef e Cristina Kirchner foram 

incapazes de impedir o golpe contra Lugo, como antes havia ocorrido com a UNASUL diante 

da derrubada do presidente hondurenho Zelaya.  

Brasil e Argentina submetem o Paraguai a uma exploração semicolonial, em primeiro 

lugar pelo saque energético a que submetem a nação guarani, e por outro lado pelo 

monopólio comercial que exercem sobre a exportação de soja paraguaia, em beneficio de 

monopólios internacionais e nacionais com sede em São Paulo e Rosário (Argentina). Roussef 

e Kirchner não podem fazer mais do que fizeram contra o golpe contra Lugo, porque 

protegem em seus países os mesmos interesses do capital latifundiário da soja. 

A renda produzida pela energia elétrica de Itaipú e Yaciretá, determinada pelo 

mercado mundial, é apropriada pelo Brasil e Argentina, em detrimento do Paraguai (a 

retribuição ao Paraguai se estabelece através de um regime de custo + lucro, e não toma em 

conta, por tanto, a elevada renda da hidroeletricidade). A tentativa de Lugo de elevar a cota 

dessa renda para o Paraguai foi rechaçado sem contemplações por seus vizinhos 

“integracionistas”. No marco dessa situação regional do Paraguai se processa a instalação no 

país da empresa mineira canadense Rio Tinto, que consumiria o excedente de energia que 
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produz o país, e desviaria a renda energética para o monopólio mineiro. Rio Tinto 

reelaboraria matéria prima importada para produzir alumínio, com a única finalidade de 

monopolizar a renda da eletricidade.  

Os interesses da oligarquia paraguaia (que inclui os latifundiários “brasiguaios”), por 

outro lado, estão profundamente entrelaçados com os negócios montados no país pelo 

agronegócio brasileiro e os grandes monopólios agrícolas imperialistas. Paraguai é um dos 

países do mundo com maior concentração fundiária: 2% da população possui 85% das 

terras, incluídos os oito milhões de hectares usurpados durante a ditadura de Stroessner, 

correspondentes a 20% do território. A integração latino-americana que propicia 

especialmente o Brasil serve aos interesses das grandes construtoras de obras de 

infraestrutura (empreiteiras), vinculadas aos investimentos de capitais mineiros 

internacionais, e em estreita relação com o capital do maquinário pesado dos Estados 

Unidos. 

A presença militar norte-americana na América do Sul não se debilitou. Continua 

presente na Colômbia e Panamá; se manifesta nos exercícios militares conjuntos e nos 

contratos de produção militar com governos da região. Em função de dar operacionalidade à 

IV Frota dos EUA, se negociam bases militares no Chaco argentino e paraguaio. O apoio dos 

EUA à ocupação militar britânica nas Malvinas é funcional a essa estratégia. A ocupação 

militar do Haiti por tropas, principalmente brasileiras e argentinas, continua como uma chaga 

aberta no Caribe. 

O início das negociações de paz entre o governo da Colômbia e as Farc pode 

considerar-se como um reconhecimento do caráter de força beligerante da guerrilha, por 

parte do Estado e das forças armadas da Colômbia, e como um passo para a saída 

humanitária do conflito. Porém, o objetivo estratégico desta negociação é elaborar uma saída 

capitalista para a grande expropriação dos camponeses que ocorreu na Colômbia; incorporar 

milhões de hectares ao mercado internacional da soja; desenvolver a penetração do capital 

financeiro no petróleo colombiano; resolver a questão da integração dos paramilitares 

colombianos ao regime político.  

A Argentina, afetada por uma séria crise fiscal que afeta a capacidade de arbitragem 

de Cristina Kirchner, assiste a um principio de ruptura da classe operária com o governo, e 

também a um principio de ascensão da esquerda. As medidas intervencionistas parciais 

estão conduzindo a uma crise da economia, agravando a fuga de capitais e provocando uma 

recessão que afeta a setores fundamentais da classe operária. A burocracia sindical enfrenta 

essa crise desacreditada e questionada por um novo ativismo sindical que busca recuperar os 

sindicatos para uma política independente. 

 

A lógica das privatizações e reações a ela 

Na América do Sul, o governo do Brasil está se colocando na linha de frente da 

tentativa de descarregar a crise sobre as costas dos trabalhadores. Ao anunciado novo ciclo 

de privatizações dos portos, rodovias e aeroportos, com generosos subsídios para o grande 

capital, se acrescenta um programa que aponta para a destruição da legislação trabalhista. A 

estratégia é proceder a um gigantesco confisco de recursos para subsidiar as empresas 
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privadas e mitigar a queda da taxa de lucro. A reação das massas começa a transformar um 

cenário político obstruído durante quase uma década por um governo de colaboração de 

classes e de submissão dos sindicatos através da burocracia da CUT. Frente às greves 

nacionais de ao menos 35 categorias de empregados públicos, Dilma Rousseff apelou para 

todos os recursos legais e ilegais para enfrentar os grevistas. Criminalização das lutas, não 

pagamento dos dias parados, aumento da violência contra os pobres, decretos 

inconstitucionais contra o direito de greve, revelaram aos olhos das massas o caráter 

antipopular do governo brasileiro. 

A mobilização mais vasta e radicalizada da juventude, como o demonstra o Chile, é 

um fator fundamental da situação política latino-americana. A rebelião contra o “ajuste” da 

educação tem características internacionais, como testemunham as lutas que ocorrem do 

Chile até o Canadá, passando pela Colômbia e a Europa. São resultado da privatização do 

ensino e da enorme carga financeira assumida pelas famílias para custear os estudos. A 

bancarrota financeira tem colocado em crise este sistema, inclusive nos países ricos. Nos 

países mais pobres leva a ruína dos municípios, que recebem a responsabilidade da 

educação primária. A crise mundial reforça a asfixia orçamentária na educação pública e o 

subsidio à capacidade econômica da educação privada.  

Na América Latina, as grandes mobilizações dos estudantes chilenos colocaram em 

xeque o conjunto do sistema político. A retomada em 2012 dos protestos dos estudantes 

chilenos se converteu no eixo nacional de mobilização dos oprimidos do país, colocando 

impasses ao governo de Piñera. O Chile é o exemplo extremo da destruição da educação 

pública, pelo estabelecimento dos planos do Banco Mundial, impostos a sangue e fogo por 

Pinochet. No México, o regresso do PRI ao poder, longe de representar uma recomposição da 

autoridade de um Estado que se encontra em processo de desintegração crônica, foi 

precedido pelo surgimento de um grande movimento de juventude, o Yosoy132. O governo 

de Peña Nieto, pró-imperialista e com uma ampla agenda antipopular, deve enfrentar uma 

juventude “indignada” que ocupa as ruas. 

O golpe contra o presidente Lugo no Paraguai deixou lições cruéis, porque Lugo foi 

derrotado e derrubado do governo por seus próprios aliados políticos. Lugo tomou como 

modelo o governo Lula, porém careceu dos recursos políticos do PT, que se aliou à direita e 

ao PMDB, e recorreu à corrupção para manter esta aliança de governo (o mensalão). Lula e 

Lugo processaram a mesma aliança com os grandes capitais locais e com a velha política. O 

PT foi também o artífice para converter a presidência do peruano Ollanta Humala em uma 

agência dos capitais mineiros internacionais e das construtoras brasileiras.  

 

A crônica brasileira prognostica mais crise 

O alívio que representou para o PT e para o governo Dilma a vitória eleitoral em São 

Paulo durou menos que o esperado. O resultado do PIB do ano passado derrubou todas as 

esperanças de Dilma e seus aliados de terminar o ano de 2012 com números minimamente 

apresentáveis. Isto, depois de um ano em que as concessões às empresas privadas 

alcançaram uma dimensão sem precedentes. A desaceleração do PIB se deveu à queda no 

setor de serviços, em particular da intermediação financeira, como consequência da redução 
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das taxas de juros. Isto evidencia o caráter parasitário do boom precedente. Desde agosto 

de 2011, o Banco Central reduziu de 12,5 a 7,25% a taxa básica, com a pretensão de 

estimular o consumo e facilitar a renegociação das dívidas empresariais. O crescimento do 

PIB, ainda assim, caiu de 4,5% a 1% anual. 

O Tesouro Nacional injetou R$ 390,1 bilhões nos três bancos controlados pelo 

governo federal - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco 

do Brasil e Caixa Econômica Federal - entre o fim de 2006 e outubro de 2012. A participação 

das instituições financeiras públicas no crédito total da economia saltou de 36,8% para 

46,6%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou a liberação de R$ 100 bilhões para 

o BNDES em 2013. Desse valor, cerca de R$ 45 bilhões poderão ter como fonte o Tesouro 

Nacional. Afora alguns financiamentos populares, é tudo subsídio a grande capital. Apesar 

disso, a taxa de investimentos caiu nos últimos cinco trimestres (em 2012, 4%), acumulando 

uma queda da produção industrial de 2,9%. A produção de automóveis teve em 2012 sua 

primeira queda em dez anos. 

Para os porta-vozes da grande indústria, “o modelo econômico brasileiro baseado no 

consumo está esgotado”; eles pretendem uma redução dos “custos do trabalho” por meio de 

uma desvalorização e um ataque a todas as conquistas trabalhistas. The Economist, porta-

voz do capital financeiro internacional, qualificou a economia brasileira de “moribunda” e 

reivindicou a montagem de uma nova equipe econômica. Mas os problemas do governo 

petista não acabam na frente econômica. 

Os juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) declararam culpados e condenados os 

réus do mensalão, o esquema de compra de votos parlamentares que foi denunciado em 

2005 por um deputado “aliado” do governo petista, deixado de fora de algum negócio sujo. A 

oposição e a grande imprensa burguesa saíram, claro, a cantar loas à independência do 

Poder Judiciário. O julgamento é uma farsa, por vários motivos, o primeiro dos quais é que 

os acusados foram somente os agentes do suborno, e não os subornados, que aceitaram o 

dinheiro para votar diversas leis reacionárias do governo do PT (a reforma previdenciária, em 

primeiro lugar). Em revide, o PT reabilitou um fato anterior ao próprio mensalão, a saber, o 

esquema de financiamento ilegal da (derrotada) campanha eleitoral do PSDB ao governo de 

Minas Gerais em 1998. Sucede que o “financiador” em ambos mensalões é o mesmo, a 

raposa dos paraísos fiscais, Marcos Valério, cuja condição de vigarista já havia sido dada a 

conhecer em 1998, o que não lhe impediu de ser contratado pelo PT em 2002. 

Sem haver ainda sedimentado o escândalo do mensalão, se produziu a queda da 

coordenadora do escritório da Presidência da República em São Paulo, Rosemary Noronha, 

que teria montado um esquema milionário de negócios vendendo informes técnicos 

fraudulentos para favorecer empresas privadas em contratos públicos. Existem 23 

implicados, vários presos, diretores de agências reguladoras nomeados por Lula. 

Dilma Rousseff, que não havia participado de nenhuma eleição de qualquer espécie 

antes, foi eleita presidente em 2010 como “substituta constitucional” de Lula até 2014. A 

mesma imprensa que celebra a decisão do STF sobre o mensalão também celebra suas 

qualidades reveladas de “estadista”, ou seja, a violência com que enfrentou as greves, 

avançou nas privatizações e fez passar leis antipopulares. Quando faltam pouco menos de 
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dois anos para as eleições gerais, a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvati, 

reconheceu que a disputa eleitoral “já está na rua”. Do outro lado, Fernando Henrique 

Cardoso se apurou em lançar a candidatura de Aécio Neves, governador tucano de Minas 

Gerais. Outra manifestação significativa é a ruptura oficial com o governo da Força Sindical, 

o segundo aparato sindical do país. Até o momento ligada ao PDT, que conduz o Ministério 

do Trabalho, a FS estaria preparando o lançamento de um novo partido político para 

sustentar a candidatura presidencial de seu chefe, Paulinho Pereira. 

A LOA (orçamento federal) prevê um total de despesas próximo a R$ 2,14 trilhões 

para o exercício de 2013. Esse valor representa a soma dos três orçamentos integrantes do 

Orçamento Geral da União. Mais de 50% do orçamento vai para pagar a usurária dívida 

pública (55% em mãos de bancos “nacionais e estrangeiros”, 16% em mãos dos fundos de 

pensão). E a economia capitalista brasileira está em um impasse grave. O PIB cresceu 

menos de 1% anual por oito trimestres consecutivos. A “bolha financeira” está inchada por 

todos os lados: o recorde da dívida pública federal (interna e externa); a dívida dos estados, 

em primeiro lugar a da chamada “Grécia do Brasil”, o Rio Grande do Sul, que deve à União 

215% de sua receita líquida, seguido por Minas, São Paulo e Rio (ou seja, os quatro maiores 

estados do Brasil); a dívida privada de bancos, empresas e famílias; a bolha da propriedade 

imobiliária (165% de valorização entre 2008 e 2012, contra 25% de inflação). O capital 

financeiro internacional reclama mais subsídios ao grande capital e mais privatizações.  

O governo Dilma atua, em grandes linhas, no sentido solicitado pelo grande capital: 

já anunciou a privatização dos aeroportos, com fortes subsídios estatais, às vésperas da 

Copa 2014 e das Olimpíadas de 2016, ou seja, deu de bandeja ao grande capital a próxima 

galinha dos ovos de ouro. Transferiu-se à iniciativa privada a manutenção, construção e 

exploração de 7,5 mil quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de ferrovias, sem contar 

com a incorporação de aeroportos e portos, em processo de efetivação. "Concessão", o 

termo usado, é um eufemismo para privatização. Os investimentos são da ordem de R$ 133 

bilhões para um período de 25 anos, sendo que R$ 79,5 bilhões serão investidos nos 

primeiros cinco anos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

financiará 80% dos projetos. Para acompanhar a privatização foi criada uma agência 

reguladora: a Empresa de Planejamento e Logística (EPL). 

Dilma já reduziu os salários dos servidores públicos e os gastos sociais ao seu 

percentual mais baixo (do PIB e da receita líquida do Estado) em duas décadas, abaixo 

inclusive do que o dos governos “neoliberais” anteriores ao PT. A redução das tarifas de 

energia elétrica não leva em conta que, desde 1995 até 2011, o custo da energia elétrica ao 

consumidor subiu nada menos que 455%, bem acima da inflação, que acumulou 234% no 

mesmo período. Portanto, ainda que haja a redução de 16,2%, o resultado será um grande 

aumento na energia nos últimos 16 anos. Sem falar nos preços subsidiados que já pagam os 

grandes consumidores; 30% da energia é consumida pelos seis setores “intensivos em 

energia”: o cimento, a produção de aço, a produção de ferro-ligas (ligas a base de ferro), a 

produção dos metais não-ferrosos (principalmente, o alumínio primário), a produção de 

química, e o setor de papel e celulose. 
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E continua a política de desoneração da folha de pagamentos das empresas. O fim da 

cobrança da contribuição previdenciária patronal compromete o equilíbrio futuro do Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS), sob o argumento da necessidade de redução do “custo 

Brasil”, o governo federal abdicou “unilateral e espontaneamente” da receita previdenciária 

oriunda de 20% sobre a folha salarial e ficou com uma promessa de contribuição de 

alíquotas sobre o faturamento das empresas.   

O problema é que, como resumiu o editorialista do Valor Econômico (5/12/2012), “o 

governo baixou as taxas de juros, desvalorizou o real, aumentou o gasto público [leia-se 

subsídios ao capital], adotou medidas para diminuir os custos de produção [desregulamentou 

a legislação trabalhista], reduziu impostos [ao grande capital], abriu a concessão de serviços 

públicos ao setor privado, interveio em alguns setores econômicos, e a economia brasileira 

não reage. Os investimentos são negativos há dois anos, e o PIB registra uma média inferior 

ao dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso”.  

Os investimentos externos, que equilibram a conta capital (contra o monumental 

déficit comercial) e mantêm artificialmente valor do real, são para especulação financeira de 

curto prazo, ou para a compra de ativos, não para crescimento. A multinacional norte-

americana da saúde United Health adquiriu a empresa líder do mercado brasileiro (Amil) pelo 

valor de R$ 10 bilhões. A negociação implicou a transferência de um conjunto de mais de 20 

hospitais. Mas a grande aposta do novo controlador é mesmo o segmento de planos privados 

de saúde. Quem achou que pagando um plano privado estava coberto, vai ter surpresas, na 

prestação e no atendimento. 

Eduardo Campos, governador de Pernambuco e chefe do PSB, o partido que mais 

cresceu nas recentes eleições municipais, aliado parlamentar, de gabinete e eleitoral do PT, 

declarou que não pensa “eleitoralizar” (sic) a crise econômica, ou seja, lançar-se na disputa 

presidencial de 2014, mas que trocará de ideia se a economia não reagir rápido em 2013. A 

queda acelerada das compras chinesas, entre outros fatores, conspira contra a “reação” (já 

se prevê um déficit comercial de US$ 65 bilhões em 2013). A China não quer comprar mais 

mercadorias, mas sim ativos no país (excesso de capitais em casa).  

O debate sobre a frente de esquerda, que está na agenda, não pode restringir-se à 

questão eleitoral, com dois anos de prazo para composições, mas sim propor a unificação da 

luta dos amplos setores classistas do movimento operário e juvenil. Na reunião do “Espaço 

de Unidade de Ação”, realizada em novembro de 2012 em Brasília, estavam presentes CSP-

Conlutas, CNTA; Fórum das Entidades dos Servidores federais (CONDSEF; ANDES/SN; 

ASFOC/SN), CPERS/Sindicato, “A CUT pode mais” (tendência da CUT). A unidade classista e 

de luta pode e deve ser mais ampliada ainda. As lutas em andamento devem ser unificadas 

em um fórum de luta comum, que discuta também uma alternativa política frente à crise 

nacional.  
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