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Parte I

Conjuntura

Internacional



Quadro econômico mundial

Crise desde 2007 – uma década;

G7 em declínio relativo;

BRICS e emergentes em ascensão;

Neoliberalismo, fascismo e fundamentalismo;

62 pessoas = mais da metade da riqueza mundial;

Risco de grandes conflitos internacionais.



Obama: o homem dos bancos

Fusões, concentrações e centralizações do capital;

Mais de US$ 13 trilhões para salvar bancos;

Desemprego, pobreza e violência;

Ataques aos negros em Ferguson e Baltimore;

Occupy Wall Street: os 99% contra os 1%.



Obama: o Nobel das guerras

Guerras no Oriente Médio e África;

 Pivot para a Ásia: ameaça à China/Coreia Popular;

 Fracasso da guerra de mercenários na Síria;

 Nazificação da Ucrânia e guerra em Donbass;

 Ameaça de guerra nuclear contra a Rússia;

Golpes na América Latina;

 Positivo: com Cuba e Palestina (fronteiras de 1967).



Obama: resumo ficha corrida

Guerra no Afeganistão (desde 2001)

Guerra no Iraque (desde 2003)

Guerra na Líbia (desde 2011)

Guerra na Síria (desde 2011)

Guerra no Iêmen (desde 2013)

Guerra em Donbass (desde 2014)

 Uso indiscriminado de drones em operações secretas.



Obama: mudanças de regime

Conduzidas pela CIA: “não são por 20 centavos”;

“Primavera Árabe”: Egito, Tunísia, Síria, etc;

“Revoluções coloridas”: Ucrânia e Leste Europeu;

Golpes em Honduras, Paraguai e Brasil;

Financiamento de uma direita latino-americana;

Uso das redes sociais e mídia hegemônica.



Obama: a guerra na Síria

 Invasão estrangeira (não guerra civil) – dois lados:

Síria/Rússia/Irã/Líbano (Hezbollah)/Iraque;

EUA/União Europeia/Israel/Turquia/Catar/Arábia Saudita;

Guerra suja: mercenários/fanáticos (Estado Islâmico);

 Assad reeleito com 88,7% dos votos;

Ondas de refugiados e imigrantes;

 Síria e Egito - últimos regimes laicos do Oriente Médio.



Obama: golpes na América Latina

 Histórico dos EUA de apoio a golpes e ditaduras militares;

 Honduras em 2009, Paraguai em 2012 e Brasil em 2016;

 Tentativas no Equador e na Bolívia;

 Guerra econômica contra a Venezuela;

 EUA não esteve no centro do processo de paz da Colômbia;

 Positivo: relações com Cuba e libertação dos 5 heróis;

 Falta: fim do Bloqueio e devolução de Guantánamo.



Obama: ameaças à Rússia

Golpe Nazi-Bandeirista na Ucrânia em 2014;

 Início da guerra em Donbass: Donetski e Luganski;

Armamentos da OTAN na Polônia e Leste Europeu;

Retaliação na guerra da Síria;

Sanções econômicas contra a Rússia;

Crise da espionagem da NSA: Snowden e Assange;

CIA: acusa Putin de espionar para Trump.



Estados Unidos: eleições 2016

1) Partido democrata: oligarquia Clinton;

2) Partido republicano: oligarquia Bush;

3) Bernie Sanders: esquerda nos democratas;

4) Donald Trump: extrema direita nos republicanos;

5) Hillary venceu as prévias por controlar a máquina;

6) Trump venceu as prévias por ser a novidade;

7) Trump outsider derrotou Hillary, o status quo.



O bufão Donald Trump

Machista, racista, xenófabo e homofóbico;

Chauvinista, ultra-nacionalista e imperialista;

Bilionário, egoísta, direitista e reacionário;

Não acredita nas mudanças climáticas;

Contra o ObamaCare e políticas sociais;

Apoia o endurecimento de Israel.



Trump: o outsider

Crítica ao status quo do capital financeiro;

Atacado pela mídia e políticos tradicionais;

Tem sido exposto pela CIA no governo Obama;

Propõe uma reaproximação com a Rússia;

Ameaças à China na economia;

Protecionista e crítico do livre comércio.



Trump: as ameaças à China

Pivot para a Ásia: lançado por Hillary e Obama;

Disputa pelas Ilhas entre China, Vietnã e Japão;

Coreia do Norte: provocações com a Coreia do Sul;

Taiwan: ameaça de reconhecer como país;

Tibet e Xinxuan: apoio a movimentos separatistas.



União Europeia: austeridade

 Consolidação do poder econômico alemão;

 Brexit da Inglaterra e outras ameaças de defecção;

 Crise na periferia: PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, 
Grécia e Espanha);

 Austeridade e desmonte do Welfare State;

 Crise de imigrantes, refugiados e terrorismo;

 Ascensão da extrema-direita e da xenofobia;

 Secretário Geral da ONU: português progressista.



Conflitos tensões no mundo

Terrorismo islâmico, mercenários e “falsa bandeira”;

Guerra na Síria, Iêmen, Iraque e Afeganistão;

Plano de anexação da Palestina por Israel;

Marrocos contra o Saara Ocidental;

Guerra econômica na Venezuela;

Tanques da OTAN no Leste Europeu;

 Ilhas reivindicadas pela China no Pacífico.



“Full Aspect Dominance”

Guerras “Não Convencionais”;

 Uso de mercenários, fanáticos e extremistas;

Guerra Econômica, Guerra Política e Guerra Jurídica;

 Conflitos por redes sociais e manipulação digital;

 Rede global de espionagem e coleta de dados: NSA;

 Propaganda de guerra e monopólio da informação;

 Ações de guerra aberta em cidades densas.



Parte II

Conjuntura

Nacional



O Brasil e as crises

 1929: industrialização/integração mercado interno;

 1973: investimento público/avanço do grande capital;

 Década de 1980: hiperinflação e Plano Real em 1994;

 Lula: boom das commoditties, crescimento com 

distribuição de renda e valorização do salário mínimo;

 2008: investimento público via bancos estatais e 

incentivo ao consumo com redução de juros.



Lula e Dilma: legado econômico

Dado Governo FHC Governo Lula/Dilma

1. Produto Interno Bruto: 2002 – R$ 1,48 trilhões 2013 – R$ 4,84 trilhões

2. PIB per capita: 2002 – R$ 7,6 mil 2013 – R$ 24,1 mil

3. Dívida do setor público: 2002 – 60% do PIB 2013 – 34% do PIB

4. Investimento Estrangeiro Direto: 2002 – US$ 16,6 bilhões 2013 – US$ 64 bilhões

5. Reservas Internacionais: 2002 – US$ 37 bilhões 2013 – US$ 375,8 bilhões

6. Dívida Externa/Reservas: 2002 – 557% 2014 – 81%

7. Economia no Mundo: 2002 – 13ª 2014 – 7ª

8. Exportações: 2002 – US$ 60,3 bilhões 2013 – US$ 242 bilhões

9. Inflação Anual Média: FHC – 9,1% Lula e Dilma – 5,8%

10. Taxa Selic: 2002 – 18,9% 2012 – 8,5%

11. Risco Brasil (IPEA): 2002 – 1.446 2013 – 224



Lula e Dilma: produção

Dado Governo FHC (2002) Governo Lula/Dilma (2013)

1. Lucro do BNDES: 2002 – R$ 550 milhões 2013 – R$ 8,15 bilhões

2. Lucro do Banco do Brasil: 2002 – R$ 2 bilhões 2013 – R$ 15,8 bilhões

3. Lucro da Caixa Federal: 2002 – R$ 1,1 bilhões 2013 – R$ 6,7 bilhões

4. Valor de Mercado da Petrobras: 2002 – R$ 15,5 bilhões 2014 – R$ 104,9 bilhões

5. Lucro médio anual da Petrobras: FHC – R$ 4,2 bilhões Lula/Dilma – R$ 25,6 bilhões

6. Capacidade Energética: 2001 – 74.800 MW 2013 – 122.900 MW

7. Produção de veículos: 2002 – 1,8 milhões 2013 – 3,7 milhões

8. Safra Agrícola: 2002 – 97 milhões (t) 2013 – 188 milhões (t)

9. Falências média/ano: FHC – 25.587 Lula e Dilma – 5.795

10. Índice Bovespa: 2002 – 11.268 pontos 2013 – 51.507 pontos

11. Passagens Aéreas Vendidas: 2002 – 33 milhões 2013 – 100 milhões

12. Produtividade: FHC – + 0,3% Lula/Dilma – + 13,2%



Lula e Dilma: emprego e renda

Dado Governo FHC (2002) Governo Lula/Dilma (2013)

1. Empregos gerados por ano: FHC – 627 mil Lula e Dilma – 1,79 milhões

2. Taxa de Desemprego: 2002 – 12,2% 2013 – 5,4%

3. Salário Mínimo: 2002 – R$ 200 (1,42 cestas)2014 – R$ 724 (2,24 cestas)

4. Salário Mínimo em Dólares: 2002 – US$ 86,21 2014 – US$ 305,00

5. Desigualdade Social: FHC – queda de 2,2% Lula/Dilma – queda de 11,4%

6. Taxa de Pobreza: 2002 – 34% 2012 – 15%

7. Taxa de Extrema Pobreza: 2003 – 15% 2012 – 5,2%

8. IDH: 2000 – 0,669 2012 – 0,730

9. 38 milhões de pessoas ascenderam à Classe Média (Classe C).

10. 42 milhões de pessoas saíram da miséria.

11. 22 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza.



Lula e Dilma: saúde e educação

Dado Governo FHC (2002) Governo Lula/Dilma (2013)

1. Gastos Públicos em Saúde: 2002 – R$ 28 bilhões 2013 – R$ 106 bilhões

2. Gastos Públicos em Educação: 2002 – R$ 17 bilhões 2013 – R$ 94 bilhões

3. Novas Escolas Técnicas: 500 a 2002 – 140 (FHC =0) Governos Lula e Dilma – 214

4. Estudantes no Ensino Superior: 2003 – 583.800 2012 – 1.087.400

5. Novas Universidades Federais: Governo FHC – zero Governos Lula e Dilma – 18

6. PRONATEC 6 Milhões

7. PROUNI 1,2 milhões de bolsas

8. FIES 1,3 milhões

9. Ciência Sem Fronteiras 100 mil

10. Mais Médicos 50 milhões usuários

11. Luz Para Todos 9,5 milhões



Dilma: do céu ao inferno

 Popularidade: mídia apoiou a “faxina”;

 Economia em ascensão até 2013;

 Redução dos juros até junho de 2013;

Manifestações: pautas justas distorcidas pela mídia;

 Eleições de 2014: polarização no segundo turno;

 Atos da direita 2015: Dilma adota agenda neoliberal;

Golpe em 2016: deposição por perda da maioria.



O golpe no Brasil

Honduras 2009: golpe judiciário;

Paraguai 2012: golpe parlamentar;

Venezuela: golpe midiático/guerra econômica;

Brasil: combinação de todos os tipos de golpe;

Operação que interessa aos Estados Unidos:

Braxit (possível saída do Brasil do BRICS);

Enfraquecimento da integração latino-americana.



Quem são os golpistas?

 A elite brasileira, a mídia oligopolista e o crime;

 Políticos derrotados em 2002, 2006, 2010 e 2014;

 Parlamentares: poderes oligárquicos e interesses 
empresariais dos financiadores de campanha;

 Estado profundo: setores do judiciário, MP, procuradoria e 
outros nichos nos Poderes;

 O capital estrangeiro e o imperialismo;

 Temer: o vice que derrubou a presidente para implantar o 
programa do candidato derrotado.



Política macroeconômica

 Agronegócio comandando a expansão da fronteira agrícola;

 Desindustrialização e alta capacidade ociosa;

 Economia altamente financeirizada;

 Sistema de garantia de lucros ao capital especulativo;

 Lei de (ir)responsabilidade fiscal: aos bancos;

 Bancos cresceram 14% ano no governo Lula.



Primeiro os banqueiros



Ataque à democracia

 Judicialização da política;

 Poder da mídia sobre opiniões e pesquisas;

 Voto de deputados (513) e senadores (83) valem mais do 
que dos eleitores (54,5 milhões);

 Rompimento dos diálogos com movimentos sociais;

 Criminalização da política, movimentos sociais e sindicais;

 Proposta de Reforma: voto distrital, cláusula de barreiras, 
fim das coligações, restrição aos partidos menores.



Ataque à CLT e à Previdência

 Reforma trabalhista (PL 6787/16);

 Terceirização irrestrita (PL 4302/1998);

 Trabalho escravo (PLS 432/2013);

 Redução da idade de trabalho (PEC 18/2011);

 Reforma da Previdência (PEC 278/2016): contribuição 

de 49 anos e outras perdas de direitos.



O exterminador do futuro

 PEC 241/55: congela 20 anos de gastos sociais;

 Reforma educacional por decreto (MP 746/2016);

 Escola Sem Partido (PL 867/2015, PL 7180/2014);

 Cortes no ProUni, Fies e no financiamento público;

 Fim do Ciência Sem Fronteiras e corte de bolsas;

 Abafamento de casos como desvio de merenda em SP;

 Ataque às entidades estudantis.



Entreguismo

 Entrega do pré-sal (Lei Ordinária 13365/2016);

 Libera venda de terras a estrangeiros (PL 4059/2012);

 Entrega do monopólio das sementes (PL 827/2015);

 Fim do licenciamento ambiental (PL 3729/2004, PLS 

654/2015, PDCs 118, 119 e 120/2015);

 Libera a mineração predatória (PL 37/2011);

 Entrega R$ 100 bilhões às Teles (PLC 79/2016).



Repressão e violência

 Redução da Maioridade Penal (PEC 115/2015);

 Lei antiterrorismo (Lei ordinária 13.260 de 2016);

 Criminalização dos movimentos sociais e de protestos 
(PLS 272/2016 e PL 5065/2016);

 Legalização do Estado de Exceção (PL 4850/2016).

 Garantia da Lei e da Ordem (GLO) - banco de dados dos 
movimentos sociais com as FFAA;

 Rearmamento (PL 3722/2012, PDC 298/2015);

 Massacres em cadeias.



Quadro exige cautela

Esquerda classista e revolucionaria: defensiva 

estratégica desde o fim da URSS;

Ofensiva geral da direita: neoliberalismo, fascismo e 

fundamentalismo: complexo de vira-latas;

Esquerda sitiada e com poucas referências;

Poder econômico, politico, judiciário e midiático;

Extrema-direita como alternativa a crise.



Primeiramente, Fora Temer!

 Trabalhar pela unidade da Frente Brasil Popular e 
Frente Povo Sem Medo;

 Consenso: “Fora Temer” e “Diretas Já;

 Novas Eleições: reestabelecer a soberania popular;

 Construir uma ampla aliança de movimentos sociais, 
sindicais, partidos de esquerda e setores progressistas, 
populares, democratas, patriotas a um projeto de pais;

 CENTRALIDADE DO MOVIMENTO SINDICAL!



Conclusão

 10 anos de crise mundial do capitalismo;

 Aumento dos conflitos e golpes de Estado;

 Avanço mundial das forças reacionárias;

 Construir a unidade ampla das forças progressistas;

 Derrotar a agenda golpista de perda de direitos;

 Fora Temer e Diretas Já!



Grato


