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“E todo esse sistema artificial de aumento 
violento do processo de reprodução não 
pode ser remediado, naturalmente, pelo 

fato de que um banco, o Banco da 
Inglaterra, por exemplo, entregue aos 

especuladores, com suas promissórias, o 
capital que lhes falta e compre todas as 

mercadorias depreciadas por seus antigos 
valores nominais” 

(MARX, K. O Capital, Livro III, Cap. 30). 
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• Estimativa de quantos os bancos 
centrais do mundo todo já gastam 
para salvar os bancos 

(até 20 de março de 2009): 



 

Elaborado por Merrill Linch, 
The Economist, Bloomberg. 
Fonte: Revista Veja 
(18 de Março de 2009) 



 





Mutuários BANCOS E 
EMPRESAS 





Elaborado por Merrill Linch, The Economist, Bloomberg. 
Fonte: Revista Veja de 18 de Março de 2009 







• 06/03/2009 - 11h40 (UOL notícias) 

• Desemprego nos EUA chega a 8,1% 
em fevereiro, o mais alto desde 
1983. 
– Desde o início da recessão, em 

dezembro de 2007, a economia norte-
americana já perdeu 4,4 milhões de 
empregos, sendo mais da metade nos 
últimos quatro meses. 
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• segunda-feira, 20 de outubro de 
2008, 09:04 | Online 

–Crise vai gerar 20 milhões de 
desempregados até 2009, diz OIT 

– Se previsão se confirmar, mundo 
atingirá pela primeira vez a marca 
de 210 milhões de pessoas sem 
emprego . 



A empresa vai reduzir 10% 

da sua produção. 

 

A redução das atividades 

ocorre em quatro minas de 

ferro em Minas Gerais e em 

uma unidade de extração de 

alumínio no Rio. As férias 

coletivas devem durar de 15 

a 20 dias. 



No total, 15% do total da categoria metalúrgica 
deixarão de produzir nos próximos dias. 

Na Zona Franca de 
Manaus, 16 empresas 
vão mandar cerca de 15 
mil trabalhadores para 
casa, em férias 
coletivas. 





• Dinheiro público que o governo Lula 
usou até agora para salvar o grande 
capital: 
(até março de 2009) 













• Centralização de capitais 

• Desemprego 

• Carestia e Arrocho salarial 

• Não investimento em áreas 
sociais 







Greves Gerais na 
França em Janeiro 
e Março de 2009 



– Medida Provisória do Governo Lula que 
garanta a estabilidade no emprego; 

– Nenhum dinheiro para as empresas; 

–  Redução da jornada de trabalho para 
36h, sem redução de salários e direitos; 

– Estatização sem indenização do sistema 
financeiro e das empresas que 
demitirem 



• Um novo acordo de Breton Woods é a 
solução para os trabalhadores? 

• É possível um capitalismo sem 
desigualdade social e sem crises? 
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