
Abaixo as “reformas” antioperárias do pelego Lula!

Para enfrentar os cortes de direitos feitos pelo governo/patronal Lula-FMI,  
os trabalhadores e sindicalistas honestos devem preparar e deflagrar a Greve Geral

Preparar a Greve Geral
O capitalismo 

está podre

Abaixo as terceirizações,  
o fator previdenciário e a  
alta programada
Trabalho escravo de imigrantes 
bolivianos em São Paulo

Luta camponesa avança

Na manifestação do 1º de Maio, a Liga Operária e outras organizações classistas tomaram as ruas do centro 
de São Paulo e convocaram a unidade de ação dos trabalhadores e a preparação da Greve Geral para barrar 
a política antioperária e antipovo do governo FMI-Lula. Centrais sindicais governistas realizam manobras para 
desviar a atenção dos cortes de direitos executados pelo governo do pelego-mor Lula. 
Golpes perpetrados pelo governo são repudiados.
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Apesar das perse-
guições, o movimen-
to camponês com-
bativo se levanta em  
todos rincões do Brasil.   
Impulsiona a Revolução  
Agrária, dando terra a 
quem nela trabalha e 
destruindo, parte por 
parte, o secular, cruel e 
reacionário latifúndio.

A crise financeira abala toda 
a economia mundial. É uma 
crise colossal, mais profunda 
que a crise de 1929, e sacudirá 
desde os seus alicerces todo 
o podre sistema imperialista. 
Os capitalistas e seus 
aduladores à postos na 
academia e na imprensa estão 
atordoados, suas “verdades” 
de que o mercado é tudo e 
pode tudo se esboroaram. 
Agora correm para que o 
Estado lhes socorra. Mas 
afinal, quem é este Estado 
senão que o comitê da 
burguesia e da bolsa?
Os trabalhadores devem se 
levantar em todo o mundo 
para que os capitalistas e 
ricos exploradores é que 
paguem a conta.
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Greves e lutas operárias combativas crescem por todo o paísTerra para quem nela trabalha!

págs. 05, 14 e 15

pág. 13

pág. 17

Greves se alastram
Cresce a revolta contra o arrocho  
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Editorial

Aumentar o protesto popular

Cartaz da campanha de boicote,  
feito pela Liga Operária

Plano para a  
Unidade de Ação:

Para lutar contra as antioperárias  
“reformas” trabalhista, sindical,  
previdenciária e universitária, a  
Liga Operária propõe a unidade  
de ação:

1

2

3

4

Realização de ampla campanha de 
denúncia e esclarecimento sobre o 
conteúdo lesivo aos trabalhadores destas 
“reformas”, bem como de toda a política 
imperialista no País, na América Latina e 
no mundo.

Definição da Greve Geral como 
instrumento mais eficiente capaz de 
unir todos trabalhadores e barrar as 
“reformas”; e adotar um plano para 
sua construção através de iniciativas 
que ligue o seu apelo e propaganda 
às ações específicas locais e regionais, 
tais como campanhas salariais, atos e 
manifestações de protestos, cortes de 
rodovias e ocupação de órgãos públicos.

Integrar a todas as atividades a propaganda 
e divulgação da luta pela terra e apoiar 
materialmente o movimento de luta no 
campo.

Atitude de nenhuma negociação e 
nenhum compromisso com o governo.

Cresce o repúdio à farsa eleitoral

O serviçal governo do gerente de plantão, o 
pelego-mor Luiz Inácio, junto  com a CUT e as 
outras centrais governistas e pelegas articulam  
e vêm aplicando golpes e mais golpes contra 
a classe operária, os camponeses e o povo.

O monopólio da imprensa, dominado e 
financiado pelos anúncios das empresas da 
burguesia, transnacionais, grandes bancos, 
agronegócios e pelo governo, faz uma 
propaganda maciça de desenvolvimento 
e crescimento do país e diminuição da 
pobreza.

Mas a realidade dos trabalhadores é bem 
outra:   

- violento arrocho nos salários;
- aumento dos preços dos alimentos, 

aluguéis, contas de água, luz, etc;
- desemprego;
-  violência constante da polícia e matança 

de pobres nas favelas e bairros de periferia;
Em vez da prometida reforma agrária, 

o que acontece é a repressão, prisões e 
assassinatos de camponeses, perpetrados 
por forças policiais do governo e paramilitares 
a serviço do latifúndio.

O governo do pelego-mor Lula pratica o 
maior arrocho salarial e cortes de direitos da 
história do país. Pratica a mesma política, que 
antes tanto criticava, do governo FHC. 

Os trabalhadores respondem com 
lutas por todo país. Explodem as greves 
operárias e não para de crescer a heróica 
luta dos camponeses pobres por terra e pela 
destruição do latifúndio.

Agora, com a estrondosa crise financeira 
que sacode todo o sistema capitalista, os 
adoradores do mercado deixam de lado suas 
teorias podres de “neo-liberalismo”, suas 
falácias de “não intervenção do Estado”, e 
clamam por auxílio. O Estado doa bilhões 
de dólares para salvar os especuladores 
banqueiros e empresas da crise que eles 
mesmos causaram. Isso revela que o Estado 
no capitalismo não é senão o comitê da bolsa 
de valores e da burguesia.

Lula diz que a crise não vai afetar o 
Brasil, mas logo vai usá-la como pretexto 
para acelerar as “reformas” antioperárias 
prometidas a seus amos. 

Vamos enfrentar 
as “reformas” do 

traidor Lula com a 
GREVE GERAL!

O caminho dos trabalhadores é lutar, lutar 
e lutar! Resistir às investidas da patronal e 
do governo, que a mando do FMI e Banco 
Mundial, querem retirar os parcos direitos 
que ainda temos, como acontece em outros 
países.

Vigorosas Greves Gerais têm sacudido 
diversos países da Europa, Ásia e América 
Latina, como resposta à política antioperária 
de cortes de direitos. 

Preparar a Greve Geral é o caminho 
também aqui no Brasil para resistir aos golpes 
do governo e da patronal.

Só com a luta classista e combativa a classe 
pode se defender.

O momento é de unificar as lutas, bater de 
frente contra esse governo de exploração e 
repressão e derrotar os planos da burguesia.

A crise de todo sistema capitalista está em 
marcha acelerada. Os trabalhadores de todo o 
mundo devem se unir na luta combativa para 
partir o capitalismo em mil pedaços.

Abaixo o governo de turno de grandes 
bugueses e latifundiários, serviçais do 
imperialismo!

 Abaixo os pelegos, traidores e todos os 
oportunistas!

Fortalecer a aliança operário-camponesa. 
Impulsionar a Revolução Agrária!

 
Viva a luta classista, combativa, popular e 

revolucionária!

O resultado das eleições municipais mostrou 
que uma parcela expressiva e crescente do povo 
repudia a farsa das eleições burguesas em todo 
o país. Belo Horizonte foi a capital com maior 
índice de votos nulos, brancos 
e abstenção. Segundo os 
dados apresentados pelo TRE 
(Tribunal Regional Eleitoral), 
a metrópole mineira teve 
512.550 eleitores (31,37%) que 
repudiaram o circo eleitoral 
na cidade, não compactuando 
com esse sistema político falido 
e corrupto.

O TSE, TRE’s e o monopólio 
de imprensa burguesa, fizeram 
de tudo para propagandear o 
processo eleitoral e fazer o povo 
votar. Mas cresce a politização e 
a consciência do repúdio ao circo 

eleitoral e sua enganação.Nada muda na vida do povo 
com as eleições, a não ser os membros das classes 
dominantes que seguem representando, roubando 
e oprimindo no governo e no parlamento.  

Abstenções, votos nulos e brancos chegam a quase um terço

Combativa manifestação de repúdio a farsa eleitoral, realizada pela Frente  
Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo, em Belo Horizonte, dia 02/10/2008
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É hora de dar um basta às po-
líticas do governo traidor dos tra-
balhadores e oportunista gerente 
Luiz Inácio. Com muita demagogia 
e dissimulação, ele edita medidas 
provisórias, leis, portarias, instru-
ções normativas, etc., e faz uma 
escalada de retirada de direitos 
dos trabalhadores e do povo. A 
administração FMI-Lula  aplica a 
mesma política de FHC e executa 
as contra-reformas trabalhista, sin-
dical, previdenciária, universitária;  
retirando os parcos direitos que 
ainda restam aos  trabalhadores. O 
governo pratica esses golpes junto 
com as centrais sindicais traidoras 
e conta com o apoio e mentiras 
divulgadas pelo monopólio da im-
prensa de que vai tudo à mil mara-
vilhas no Brasil.

Mas a propaganda maciça do 
governo e dos políticos corruptos 
não consegue esconder a dura re-
alidade e o crescente pioramento 
das condições de vida e de traba-
lho do povo brasileiro. 

Mais do que nunca é necessária 
a preparação de uma grande GRE-
VE GERAL no Brasil para enfrentar 
e barrar os lesivos golpes perpetra-

dos pelo governo. Os trabalhado-
res brasileiros precisam organizar 
a GREVE GERAL para deter es-
sas contra-reformas, assim como 
acontece em outros países, como 
a França, Grécia, Argentina, etc. A 
deflagração de uma vigorosa GRE-
VE GERAL é o instrumento neces-
sário para barrar a política antipo-
vo e pró imperialista do governo e 

suas “reformas” antioperárias. 
É necessário que os trabalhado-

res debatam essa questão em seus 
locais de trabalho e nos bairros 
onde moram.  Organizar grupos 
de discussão e de preparação da  
Greve Geral como caminho para 
barrar a criminosa política desse 
governo dos grandes banqueiros, 
monopólios capitalistas e latifun-

diários, gerenciado pelo oportu-
nista e traidor Lula. É preciso que 
as lideranças sindicais combativas 
e honestas se unam e se agrupem 
para organizar este vigoroso movi-
mento de protesto, Plenárias es-
taduais e regionais devem ser or-
ganizadas e depois culminar numa 
grande plenária nacional de prepa-
ração da Greve Geral. 

A CUT e a Força Sindical encabeçam 
manobras diversionistas para desviar a 
atenção do arrocho salarial e outros gol-
pes praticados pelo governo. Isso aconte-
ceu por ocasião da falsa “campanha pela 
valorização do salário mínimo”; do “traba-
lho aos domingos no comércio”,  etc..

Alçados à gerência central do Brasil, 
Lula e os oportunistas do PT, Pecedobê, 
etc., junto com CUT, Força Sindical, CTB, 
CGTB, CMP, a cúpula do MST, etc., se tor-
naram os melhores instrumentos para 
os grupos econômicos imperialistas, da 
burguesia e latifúndio, golpearem os di-
reitos dos trabalhadores e o povo. 

Os pelegos, financiados por empre-
sas e pelo governo, fazem falsas mo-
bilizações para respaldar a sua política 
antioperária, mostrar protagonismo e 
desviar a atenção das lutas que deve-
riam ser levadas à efeito.

Exemplos atuais das  
manobras e armadilhas  
do governo/centrais: 

- Campanha por uma suposta redu-
ção da jornada de trabalho e pela apro-
vação de duas convenções da OIT (agên-
cia da imperialista ONU);

- Campanha pela licença-maternida-
de de 180 dias. Na verdade, a ampliação 
da licença, atualmente de 120 dias, é 
facultativa aos patrões e sua aplicação 
depende do interesse das empresas re-
ceberem em troca uma isenção fiscal;

- Propalado aumento do piso salarial 
nacional dos professores públicos para 
R$ 950,00. Escondem  que o piso de-
pende de aprovação de estados e mu-
nicípios, têm inicio de vigência previsto 
na lei é em janeiro/2010, a carga horária 

CUT, Força Sindical e demais centrais pelegas executam manobras  
para desviar a atenção e respaldar a política antipovo do governo

Lula chora em enterro de pelego da Farsa Sindical e diz que “é perda irreparável”.

A solução é preparar e deflagrar a 

Greve Geral
Golpe a golpe, governo FMI-Lula corta direitos dos trabalhadores e executa as lesivas “contra-reformas”

Ousar Lutar, Ousar Vencer!

é aumentada para 40 horas semanais, e 
ainda são retirados os direitos adquiri-
dos de quem receber esse piso (biênio, 
qüinqüênio, pó de giz, etc.); 

- Apoio a mentirosa pesquisa da 
FGV e do IPEA (Instituto Econômico 
do governo) que divulga uma suposta 
redução da pobreza e classifica como 
sendo de classe média as famílias com 
renda mensal acima de R$ 1.064,00 ou 
renda por pessoa de R$ 214,00. Essa 
é uma mentira descarada. O valor de 
R$1.064,00 está muito abaixo do  salário 
mínimo estabelecido na Constituição, 
que segundo cálculo do DIEESE, no mês 
de setembro/2008 teria de ser equiva-
lente a R$ 1.971,55; 

- Preparação pela governista CUT 
em conjunto com as outras centrais pe-
legas, da “5ª Marcha Nacional da Classe 

Trabalhadora à Brasília”, prevista para a 
primeira quinzena de dezembro. Estas  
“marchas” são financiadas pelo governo 
que banca os custos com transporte, di-
árias, hotéis e até com remuneração de 
ativistas.

CUT e Força Sindical  
estão como unha e carne  

na traição e no roubo

A CUT e Lula, que antes tanto cri-
ticavam a Força Sindical, hoje es-
tão como unha e carne. Medeiros, 
fundador da Força Sindical, ocupa 
posto chave no ministério do traba-
lho do governo do fundador da CUT.  
Todos esses pelegos estão irmanados 
em propagar o sindicalismo de concilia-
ção de classes, o  sindicalismo de negó-

cios, de traição e de eleitoralismo. Pau-
linho, atual presidente da Força Sindical 
e deputado federal, só tece elogios e faz 
proposições a esse governo do mensa-
lão; sendo que ele também protagoni-
za escândalo de desvio de recursos do 
BNDES. 

O pelego-mor Lula compareceu ao 
velório do vice-presidente da Força 
Sindical e presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, Eleno José 
Bezerra, dia 21 de setembro e ressaltou 
a “importância” desse pelego (também 
envolvido na tramóia do BNDES). Lula 
disse ainda:  “É uma perda irreparável 
para o movimento sindical brasileiro e 
para os trabalhadores brasileiros”. 

As contradições entre CUT e Força 
Sindical sempre foram de caráter eleito-
reiro, seja na disputa mafiosa pelo con-
trole da máquina dos sindicatos, seja na 
disputa para galgar cargos no aparato 
do Estado através da participação na 
farsa eleitoral. 

A CUT, desde sua fundação, é tram-
polim eleitoral do PT, e hoje sustentácu-
lo do governo Lula. 

Já a Força Sindical, criada como apa-
rato do governo Collor, fez o jogo do 
governo FHC e atualmente o de Lula. 
Durante os momentos mais críticos de 
exposição do escândalo de corrupção 
de Paulinho, em maio/2008, as cen-
trais protagonizaram várias manifes-
tações de solidariedade a esse pelego  
corrupto. 

Os trabalhadores e as lideran-
ças sindicais combativas devem 
repudiar cada vez mais esses  
instrumentos de conciliação e  
corrupção, que são a CUT, Força 
Sindical e congêneres.
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   MEDIDA      CONTEÚDO    CONSEQUÊNCIA
Lei nº 11.718, de 20 de junho de 

2008 (ex-MP 440)

Lei nº 11.603, de 5 De dezembro 
de 2007 (ex-MP 388/2007)

Projeto-Lei nº 1, de 15 de janeiro 
de 2007 e MP 421/2008

Portaria Interministerial MPS/MF 
nº 77, de 11 de março de 2008

Orientação Interna do INSS nº138 
de 05 de Maio de 2006 e   5.844 

de 13/07/2008

Programa de governo do PT 

Emenda à Constituição nº 41/2003 
de 31 de dezembro de 2003

Projeto Lei 4.302/98, Lei da Micro 
e Pequena Empresa, Projeto de Lei 

Complementar (PLP) 92/07

Reforma Universitária

 Norma do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) em comum acordo com 

o governo Lula - outubro/2007

Lei nº 11.648, 
de 31 março de 2008

Fórum Nacional do Trabalho,  
Fórum da Previdência, etc.

       Lei nº 10.820, 
de 17 de dezembro de 2003

Projeto de lei nº 1.987/07, do depu-
tado Cândido Vaccarezza/PT

Portaria 186/2008 
do Ministério do Trabalho

Projeto de lei que institui a 
“contribuição negocial”

Fim da exigência da assinatura de Carteira de  
Trabalho para contratação de trabalhadores rurais 
safristas. 

Trabalho obrigatório aos domingos e feriados para os 
trabalhadores no comércio.

Arrocho no salário mínimo até 2023.

Reajuste ainda mais arrochado para as aposentado-
rias e pensões.

Aplicação no INSS da DCB – Data de Cessação do Be-
nefício. Sem qualquer critério sério de avaliação mé-
dica, impõem a “Alta Programada” a trabalhadores 
doentes ou incapazes.

Incentivo aos falaciosos e lesivos Planos de Pensão e 
Planos de Saúde privados.

Piora as condições para aposentadoria dos funcioná-
rios públicos.

Aplicação da lesiva terceirização no setor público, 
empresas estatais e leis de incentivo para aplicação 
nas empresas privadas.

Corte de recursos das Escolas Públicas e investimento 
de milhões no ensino privado.

Limitação do direito de greve do funcionalismo 
público.

Legalização das centrais governistas e pelegas.

Realização de fóruns tripartites.

Golpe do crédito descontado em folha de 
pagamento.

Golpe para redução drástica de direitos trabalhistas 
contidos na CLT (intenção golpista de votar a matéria, 
ainda neste ano, no corrupto e patronal Congresso 
Nacional).

Implantação do pluralismo sindical. Legaliza a criação 
de confederações e federações vinculadas aos esque-
mas político-partidários da CUT, Força Sindical, etc. 

Extingue os meios autônomos de sustentação das en-
tidades sindicais e institui taxa única anual, vinculada 
ao “exercício efetivo da negociação coletiva”. Estabe-
lece o repasse automático de 10% para as centrais e 
recursos para as federações e confederações apenas 
se a entidade for filiada.

Legaliza o contrato por diária sem pagamento de direitos 
trabalhistas. Dádiva do governo FMI-Lula para o latifúndio, 
seus intermediários – os chamados “gatos” – e incentivo a 
legalização de trabalho escravo no campo.

Escravização do comerciário; trabalho obrigatório em 3 
domingos e também nos feriados).

Reajuste miserável apenas pela variação acumulada do 
manipulado INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
- mais taxa do PIB.

Redução paulatina das aposentadorias e pensões até ficarem 
restritas ao piso, o miserável salário mínimo.

Dificuldade de acesso ao afastamento do serviço por moti-
vo de doença ou acidente. Imposição da falsa “Reabilitação” 
(trabalhadores são obrigados a fazer cursos fajutos e de cur-
ta duração para retornar ao serviço em desvio de função e 
depois ser demitidos).

Destruição da Previdência e da Saúde Públicas.

Redução de 30% no valor das pensões, ampliação do limite 
de idade (60 para homens e 55 para mulheres), imposição da 
necessidade de 35/30 anos de contribuição para conseguir 
o benefício, fim da integralidade e da paridade, cobrança de 
contribuição previdenciária de 11% dos inativos, etc.

Prepara a criação das fundações estatais na administração 
pública, para ampliar a privatização e terceirização dos 
serviços públicos e cortar mais direitos trabalhistas.

Piora o ensino público e expansão do ensino privado.

Impõem aos funcionários públicos as mesmas restrições da 
lei de greve do setor privado (Lei 7.783/89).

Corrupção das traidoras cúpulas das centrais através do 
repasse de milhões do imposto sindical, além de recursos 
do FAT,  publicidades de estatais, nomeações em cargos 
no governo, jetons nos conselhos de órgãos e empresas 
públicas, etc.).

Patrões e pelegos do governo e centrais pactuam mais cortes 
de direitos.

Individamento dos trabalhadores. O governo FMI-Lula 
concede a maior taxa de lucros da história para os bancos.

Alteração e revisão de todos os 925 artigos da CLT. Corte de 
vários direitos trabalhistas.

Abre o caminho para institucionalizar a pulverização dos sin-
dicatos de base, com criação de sindicatos paralelos atrela-
dos as centrais sindicais, por empresa, etc.; o que é uma as-
piração antiga da cúpula podre das centrais e da patronal.

As “negociações” obrigatórias serão utilizadas pela patronal 
para chantagear e retirar direitos trabalhistas. A patronal 
também fará uso da emenda constitucional nº 45 do TST – 
Tribunal Superior do Trabalho, que só permite a impetração 
de dissídio coletivo com a aceitação prévia da patronal, para 
restringir a liberdade de ação dos sindicatos e aumentar 
a pressão pela aceitação de negociação com retirada de 
direitos.

Alguns golpes aplicados pelo governo FMI-Lula: 
Monopólio de imprensa esconde e centrais sindicais pelegas apóiam

Preparar  a Greve Geral para enfrentar os golpes perpetrados 
pelo governo FMI-Lula, pelegos das centrais e a patronal



    5

Governo Lula é serviçal do FMI-Banco Mundial, burguesia e latifúndio

Abaixo o ataque aos direitos dos trabalhadores

As ordens do FMI/Banco Mundial e o interes-
se dos grupos capitalistas para implementação 
das reformas são evidentes. No últi mo relatório 
sobre o Brasil, divulgado no últi mo dia 8/08, o 
FMI insiste para que o governo acelere e apro-
funde a agenda de “reformas estruturais”  e 
cobra  mais cortes de gastos públicos. O Banco 
Mundial também divulga relatórios falaciosos so-
bre a existência de “rigida legislação trabalhista” 

Pelegos, tecnocratas e deputados corruptos tramam legalização 
da terceirização e retirada de direitos trabalhistas

Barrar as terceirizações
A fl exibilização da legislação trabalhista é 

questão prioritária para os grandes grupos capi-
talistas nacionais e estrangeiros. A patronal atua 
para impor drásti cas mudanças na legislação.

A CNI defende descaradamente que a legisla-
ção seja reduzida ao máximo e faz pressão por 
leis especifi cas para a terceirização. Faz também 
campanha falaciosa sobre “existência de altos 
encargos sociais no país”. Organiza seminários, 
como o “CENÁRIO E TENDÊNCIAS DAS RELAÇÕES 
DO TRABALHO NO BRASIL” -  realizado em Brasí-
lia, dia 7/8/2008, para arti cular os golpes e conta 
com a presença de membros do governo, como 
Luíz Antônio Medeiros, Secretário de Relações do 
Trabalho e da justi ça, ministro do TST, Vantuil Ab-
dala. Nesse seminário, em nome do governo, o 
descarado Medeiros reafi rmou aos empresários o 
compromisso de elaborar um Projeto de Lei que re-
gulamente a contratação de terceiros.

 As propostas da CNI sobre terceirização são: 
- “Não existência de restrições por ti po de ati vida-
des para a contratação de serviços terceirizados 
que difi cultem a obtenção de ganhos de produti -
vidade, competi ti vidade, efi ciência e custos;”

- “Garanti r a “segurança jurídica das empre-
sas” através da responsabilidade trabalhista sub-
sidiária da contratante e não a responsabilidade 
solidária”.

Ou seja, a proposta da CNI é a super-explora-
ção absoluta, total e garanti da. 

O governo articula suas ações 
antitrabalhistas com a CUT 

A governista CUT aprovou resolução sobre a 
terceirização, na reunião da executi va nacional 
(realizada em São Paulo - 17/09). Na deliberação 
(ponto 9) revelam que o governo, através de Me-
deiros, retomou as discussões triparti tes e que em 
15/9/2008, ele apresentou as centrais sindicais 
um conjunto de diretrizes para regulamentar a 
terceirização. 

Bem ao esti lo propositi vo e de traição de clas-
ses, a CUT defende a “construção de consensos 
e compromissos” em torno da proposta de regu-
lamentação triparti te (empresários, governo e 
centrais). 

O governo FMI-Lula e as centrais pelegas agem 
em função dos interesses dos empresários. O 
projeto de lei de legalização da lesiva terceiriza-
ção, em gestação pelo governo FMI-Lula, é feito 
nos moldes que interessa a patronal. No corrup-
to Congresso Nacional agiliza-se a votação do PL 
4.302/98 que generaliza as lesivas contratações 
terceirizadas e as temporárias. 

Os pelegos da CUT e também da Força Sin-
dical,  UGT,   CGTB,  CSP, CTB e da NCST par-
ti ciparam do seminário patrocinado pelo 
Sindeprestem - Sindicato das Empresas de 
Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação 
e Administração de Mão-de-obra e de Traba-
lho Temporário no Estado de São Paulo, para 
pactuar a legalização da terceirização com os 
tubarões do cartel das empresas terceiriza-
das.   Com o tema “TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL: 
AVANÇOS E ACORDOS POSSÍVEIS”, essa tramóia 
foi realizada no dia 4/04/2008, em São Paulo. 

A situação do trabalhador terceirizado é 
muito pior que a dos trabalhadores das em-
presas contratantes. Os terceirizados da Petro-
brás fazem os piores e mais perigosos serviços, 
recebem salários mais baixos, tem jornada de 
trabalho maiores, são contratados por prazo 
determinado, não recebem horas-extras, não 
tem nenhuma estabilidade no emprego, etc.  
Nas plataformas da Petrobrás, a proporção é de 
3 terceirizados para 1 funcionário; nos demais 
setores é de 5 terceirizados para 1. Os bancos 
que terceirizaram os serviços de compensação 
bancária, para empresas de transporte de valo-
res. Estas pagam salários por hora e menores 
do recebido anteriormente pelos bancários, e 
ainda  humilham os trabalhadores obrigados a 
usar macacão sem bolsos e chinelos.

O tecnocrata Mangabeira Unger 
realiza reuniões secretas com 
as centrais para cortar direitos

Com a falência do Fórum Nacional do Traba-
lho, quem assume o papel de defender publica-
mente a contra-reforma trabalhista é o ministro 
especial de Lula, Mangabeira Unger. Esse é um 
serviçal que até na fala americanizada mostra a 
sua submissão aos ianques. Ele consta também 
na folha de pagamentos do bandido-especulador 
Daniel Dantas. 

Encarregado pelo pelego-mor Luiz Inácio de 
preparar o anteprojeto das reformas trabalhista 
e sindical, o cômico ministro de Assuntos Estra-
tégicos, Mangabeira Unger, faz reuniões secretas 
com as centrais e no dia 17/09 apresentou suas 
propostas  aos ministros do TST. 

Quem também trama ataques aos direitos tra-
balhistas e apresentam propostas para destruir 
os parcos direitos conti dos na CLT são os deputa-
dos peti stas Cândido Vaccarezza, Vicenti nho, etc; 
Paulo Maluf, do PP; Arnaldo Jardim,  do PPS; Nel-
son Marquezelli, do PTB, entre outros. Vaccarezza 
propõe aumentar a jornada de trabalho, incenti var 
as contratações temporárias, fl exibilizar o descanso 
semanal, entre outros cortes na CLT. 

Enfrentar o ataque aos direitos trabalhis-
tas com organização da Greve Geral!

Vaccarezza trama com Maluf e outros empresários 
a destruição dos já minguados direitos trabalhistas 

conti dos na CLT

no Brasil  e cobra mais fl exibilização e a conclusão 
do trabalho inacabado de Lula.

Em entrevista a revista “Exame”, dia 10/7/08, 
o gerente Luiz Inácio reafi rmou a defesa da refor-
ma da Previdência, disse que atualmente o tra-
balho é “menos penoso, menos insalubre” e que 
“dá para fl exibilizar” a legislação trabalhista.  “É 
um processo de convencimento. Mas chegare-
mos lá”, assinalou o pelego-mor. Luiz Inácio faz o 
discurso que interessa aos grandes empresários 
e fala que os jovens não têm emprego “porque 
é caro para muitas empresas contratar.” Alega 
que o tema das reformas é muito difí cil e que 
é preciso criar as condições políti cas para fazer 
“a reforma que os presidentes Fernando Henrique 
Cardoso e José Sarney gostariam de ter feito”.

No dia 17 de maio, no Palácio do Planalto, 
durante abertura da reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social, Luiz Iná-
cio defendeu “a necessidade das reformas polí-
ti ca, tributária, trabalhista e previdenciária”. O 
pelego-presidente afi rmou sobre a reforma da 
Previdência: “A reforma da Previdência Social é 

necessária. Não vamos resolver o problema dela 
hoje não”, disse. Destacou a importância de 
uma reforma trabalhista, já que, segundo ele, “o 
mundo do trabalho mudou” desde 1943, data 
da legislação em vigor no país. “Longe de mim 
ti rar direito do trabalhador. Se não puder dar, 
ti rar não ti ro”, ressaltou o demagogo.

Cabe ao movimento sindical combati vo e 
ati vistas populares levantar um grande movi-
mento de lutas e protestos contra a reti rada de 
direitos.

PREPARAR A GREVE GERAL!

Lula, ministro Carlos Lupi e pelegos da CUT, Arthur Hen-
rique, da Força Sindical, Heleno Bezerra, da NCST, José 

Calixto Ramos, da CGTB, Antônio Neto, da CTB, Wagner 
Gomes, da UGT, Ricardo Patah, pactuam cortes de direitos

“Cirandinha” no Congresso de apoio ao corrupto Paulinho 

O tecnocrata Mangabeira Unger 

lho, quem assume o papel de defender publica-

“Yes, Lula, trabalhadorrr 
brazileirrro ter muitos 

direitos. Você, eu e 
Daniel Dantas fazerrr 
mudanças no CLT!”
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Governo faz a Contra-Reforma para controlar o movimento sindical e retirar direitos

Derrotar a divisão e a traição  
no movimento sindical

A contra-reforma sindical  é im-
plementada à pleno vapor pelo go-
verno, movida a milhões de reais, 
cargos no governo, verbas do Im-
posto Sindical, do FAT e outros con-
vênios. Conta com o apoio integral 
da cúpula corrompida das centrais 
sindicais.

As mudanças na legislação sindi-
cal, executadas através de medidas 
provisórias, leis e também pelas 
portarias do Ministério do Trabalho, 
ocorrem no intuito de enfraquecer a 
organização dos trabalhadores, frag-
mentar o movimento sindical, retirar 
o poder de decisão dos sindicatos e 
das assembléias de base e centralizar 
o poder de negociação nas mãos das 
cúpulas da CUT, Força Sindical, etc., 
para assim facilitar a retirada de direi-
tos dos trabalhadores.

No dia 5 de agosto deste ano, o 
ministro do Trabalho e Emprego, Car-
los Lupi, anunciou, durante reunião 
com as cúpulas das centrais 
sindicais, a lista das entidades 
que cumpriram os critérios 
exigidos pela Lei 11.648 (san-
cionada por Lula em 31 de 
março, regulamentou o fun-
cionamento das centrais). 

As seis centrais que ob-
tiveram a legalização foram 
a CUT, Força Sindical, UGT, 
NCST CGTB e CTB. Fica claro 
que a docilidade das centrais 
sindicais ao arrocho salarial 
e o apoio a toda política do 
governo, foi decisiva para a 
complacência do ministro do 
trabalho na verificação das 
regras pactuadas na lei (nº de enti-
dades filiadas, percentual de sindi-
calização, distribuição por setores 
econômicos).   

As centrais embolsaram 10% da 
contribuição sindical destinada aos 
sindicatos filiados. O montante, esse 
ano, foi de R$ 55,5 milhões, dividido 
entre as centrais desse modo: a CUT 
embolsou R$ 19,8 milhões; a Força 
Sindical R$ 15,1 milhões; seguidas 
pela pela UGT, R$ 8,8 milhões; NCST 
R$ 6,6 milhões; CTB R$ 2,9 milhões; 
e CGTB R$ 2,4 milhões. 

Centrais pelegas  
fizeram festa no  
Congresso para  
comemorar a  
legalização 

No dia 9 de abril, para celebrar 
o repasse de recursos, os pelegos 
das centrais sindicais deram um co-
quetel no Salão Negro e diploma de 
agradecimento aos parlamentares 
que aprovaram a lei. 

A pilantragem correu solta e 
parlamentares de todos os parti-
dos políticos passaram pelo coque-
tel. Os gastos da festa das centrais, 
que serviram uísque 12 anos e vi-
nho espumante  custou mais de   
R$ 17 mil.

Cúpula das centrais sindicais entope os bolsos e pactua retirada de direitos

Festa das centrais sindicais com parlamentares 
celebrou a legalização e repasse de recursos

Pluralismo sindical  
é para enfraquecer as  

lutas dos trabalhadores

O governo quer impor o plura-
lismo sindical em toda organização 
sindical, quer acabar com as for-
mas autônomas de arrecadação e 
atrelar a sustentação financeira das 
entidades a realização de negocia-
ção com a patronal. A Portaria 186, 
emitida por Medeiros-Ministério do 
Trabalho,  em 10/04/2008, permite 
multiplicar o número de entidades 
sindicais, sobretudo as de segundo 
grau, e afronta a unicidade sindical 
estabelecida na CLT e na Constitui-
ção. O governo e as centrais também 
pactuam um anteprojeto de lei para 
instituir uma contribuição negocial 
que poderá substituir a contribuição 
sindical e todas as outras taxas co-
bradas dos trabalhadores e estabe-
lecer o repasse obrigatório de 10% 
para as centrais.

Com base na portaria 186, no dia 
6/09/2008, foi criado na sede da CUT 
um sindicato de professores paralelo 
a ANDES que tem destacada atuação 
de oposição ao governo. Também, 
baseada na portaria 186, a Força Sin-
dical criou uma federação paralela 
de comerciários no Rio Grande do 
Sul. 

Ao mesmo tempo, acontece uma 
escalada de decisões judiciais com 

Sindicato orgânico 
é estrutura viciada  

e patronal

A CUT busca fomentar a divisão e 
criação do “sindicalismo orgânico”, 
ou seja, estruturas ligadas a patronal 
e que servem de base para negociatas 
e trampolim eleitoral. Exemplo típico 
é o Sindicato dos Metalúrgico do 
ABC - coluna vertebral do PT e da 
CUT – entidade que primeiro aplicou 
o sindicalismo orgânico. 

Com isso, eliminaram prati- 
camente as campanhas salariais uni-
ficadas, aceitaram a fragmentação 
imposta pela patronal e assinaram 
acordos sob o princípio da flexibiliza-
ção da CLT, que pressupõe o primado 
do “negociado sobre o legislado” e 
arquitetado durante o governo FHC. 
Pactuaram com as montadoras que 
demitiram em massa, reduziram sa-
lários, terceirizaram setores inteiros 
e utilizaram os contratos com redu-
ção de direitos. 

Assimilaram, assim, as exigências 
do grande capital e os argumentos 
da reestruturação produtiva. 

A burocracia cutista também fez 
acompanhar à sua adaptação ao ca-
pital transnacional uma reforma dos 
estatutos dos sindicatos. Demagogi-
camente falando em nome da demo-
cracia, implantou mecanismos que 
servem de perpetuação da dinastia 
lulista. Aboliu a eleição direta de cha-
pas. A direção passou a ser constitu-
ída por representantes de comitês 
sindicais de empresas e votada em 
seguida, numa forma plebiscitária. 
Por esse mecanismo, a eleição pas-
sou a ser com chapa única. 

Os comitês sindicais são consti-
tuidos através de acordo da direção 
dócil e colaboracionista do sindicato 
com as empresas.

A proposta de ‘’reforma sindical’’ 
do governo e pelegos preserva 
e intensifica o verticalismo, o 
cupulismo, o burocratismo das 
centrais sindicais; visa tolher o 
nascimento de organismos de base 
combativos, restringir ainda mais a 
ação autônoma e retirar direitos dos 
trabalhadores.

A CUT têm a sua principal  
liderança histórica, o pelego-mor 
Lula ocupando a presidência da re-
pública, outros fundadores da cen-
tral são ministros de Estado, outros 
membros ocupam cargos nos mi-
nistérios, empresas estatais e até 
na direção do SESI (Serviço Social  
da Indústria) - caso do ex-presi-
dente Meneguelli. Também es-
tão macomunados no podre par-
lamento. A CUT quer destruir a 
organização combativa dos sindi- 
catos para melhor servir ao seu go-
verno FMI-Lula.

Fora pelegada!

Sindicato é prá lutar!

restrição à estabilida-
de dos dirigentes sin-
dicais. 

CUT defende 
fragmentação 
dos sindicatos  
e atrelamento 

ao governo 

As maquinações 
do governo e da 
patronal para frag-
mentar a organi-

zação dos trabalhadores contam  
com a ação descarada da governis-
ta CUT. A  entidade faz uma defesa 
aberta do pluralismo sindical, nos 
moldes da  convenção 87 da OIT.

 “Estamos em uma fase de 
profunda mudança, necessária 
na estrutura sindical do país. 
Se não conseguirmos fazer essa 
mudança agora, não vamos ter 
outro momento tão bom da nossa 
história”, afirmou o pelego secretário 
de Relações Internacionais da CUT 
e secretário sindical do PT, João 
Felício, ao defender a famigerada 
adoção da convenção 87, ou seja, a 
fragmentação total da organização 
dos trabalhadores. 

Desde o seu nascedouro, finan-
ciada principalmente com os dólares 
vindos do exterior, de ONGs imperia-
listas e da igreja, a CUT é instrumen-
to utilizado para dividir a organização 
dos trabalhadores.

O atual presidente da CUT, pelego 
Artur Henrique, declara que defende 
a pulverização da estrutura sindical, 
com a criação de organizações 
por local de trabalho, e não por 
categoria. “É preciso espalhar esses 
sindicatos pelo país, para que tenham 
funcionamento 24 horas”, disse. 

A organização de sindicatos por 
empresas colocaria a estrutura 
sindical totalmente nas mãos dos 
patrões.
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Conlutas ou Conciliação? 

A Conlutas foi fundada com o 
propósito de ser uma coordenação 
nacional de lutas, composta por 
entidades sindicais, organizações 
populares (estudantes, etc.), 
movimentos sociais (GBLT, etc.). 
Como afirma em sua declaração 
de fundação para “se construir 
como uma alternativa de luta para 
os trabalhadores”. No entanto, 
na prática, cada vez mais, tem se 
desviado do caminho das lutas e se 
aferrado ao pântano da conciliação 
de classes e do eleitoralismo. 
Com uma composição totalmente 
eclética, a Conlutas é dirigida por 
grupos trotskistas1  co-fundadores do 
PT e que, apesar de terem rompido 
formalmente com ele, apoiaram Lula 
em 2002, seguiram participando de 
“malas e bagagens” na farsa eleitoral 
e só romperam com a CUT em julho 
de 2004.

O projeto eleitoreiro 
acima de tudo

Recentemente (junho/2008), a 
Conlutas realizou seu 1º Congresso 
Nacional. Foi em Betim (região 
metropolitana de Belo Horizonte) 
com o patrocínio da Prefeitura do 
PSDB, que cedeu as instalações do 
Ginásio Poliesportivo Divino Braga, 
além de fretamento de ônibus, 
hospedagens, etc. Até aí tudo bem, 
é um direito dos trabalhadores 
utilizarem as instalações públicas e 
ter apoio de órgãos púbicos, afinal 
é quem mais paga impostos neste 
país. No entanto, a canalha política 
que se acha encastelada nos órgãos 
públicos, prefeituras e governos 
não pensam assim e não fazem 
nada de graça. Na verdade todas 
essas “facilidades de organização” 
e “filantropia” da prefeitura do 
PSDB e de suas lideranças políticas 
resultaram de acordos e conchavos 
eleitoreiros entre PSTU/PSOL e PSDB/
PV de Betim. No acordo a coligação 
PSOL-PSTU lançaria candidatura 
própria para dividir votos e auxiliar 
a vitória e continuidade do PSDB/PV 
na prefeitura. No acordão, fechado 
com o PSDB de Aécio Neves e o PV 
do mega empresário Vitório Mediolli 
a chamada “Frente de Esquerda 
Socialista de Betim” lançou o 
Sargento Peixoto.

Em uma organização com critérios 
deste naipe, a discussão central 
do seu Congresso não poderia ser 
outra que a reedição da chamada 
“Frente de Esquerda” entre o 
PSTU e o PSOL. Quer dizer: frente 
popular eleitoreira. O controle 
e cadastramento eletrônico de 
delegados; taxas de inscrições com 
valores altíssimos (“delegado de 
sindicato: R$ 664,00 - delegado de 

 1. Seguidores das idéias de Leon Trotsky, mili-
tante socialista russo que aderiu ao Partido Co-
munista da Rússia (bolchevique), chefiado pelo 
grande revolucionário Vladimir Lenin, às véspe-
ras da Revolução Socialista de Outubro (1917), 
traindo-a alguns anos depois, pelo que foi expul-
so do Partido e logo depois banido para sempre 
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Abrandou nas críticas ao 
governo Lula.   Desvia da 
luta classista para a farsa 
eleitoral.

Participa de campanhas 
diversionistas da CUT e 
demais centrais pelegas. 

Está de olho n a legalização  
e nos recursos do Imposto 
Sindical e do FAT

oposições e minorias de diretoria: R$ 
314,00 - delegado de movimentos 
populares e organizações estudantis: 
R$ 214,00”) sua composição não 
poderia deixar de ser a imposição de 
uma maioria artificial de delegações 
de estudantes num congresso 
sindical. O funcionamento do 
congresso também teve a mesma 
característica burocrática dos 
congressos da CUT, não abordando 
questões fundamentais da luta da 

classe, como a questão agrária. Com 
as velhas práticas e costumeiras 
manobras imperou-se a manipulação 
das propostas e da distribuição do 
tempo, com discussões superficiais, 
votação por “claques”, etc., uma 
farra.

PSTU manobra  
a Conlutas

Manobrada pelo PSTU a Conlutas 
mostra os mesmos defeitos e segue 
o mesmo modelo e métodos urdidos 
pelo PT para a CUT. O presidente 
do PSTU, José Maria de Almeida 
(co-fundador do PT e da CUT) 
também é presidente da Conlutas. A 
composição da direção da entidade 
tem a maioria vinculada ao PSTU 
e minoritariamente ao PSOL. Não 
é uma organização propriamente 
sindical, para organizar lutas 
classistas e combativas, mas sim 
trampolim eleitoreiro. Nos anos de 
eleições, suas principais lideranças 
se enterram totalmente na farsa 
eleitoral sujeitando a entidade e as 
lutas dos trabalhadores ao mesmo 
pântano. Um exemplo basta para 
desmascarar: agora nessas eleições 
em Belo Horizonte o lema da 
candidata do PSTU à prefeita foi: 
“vote para mudar BH radicalmente!”  
A demagogia bravateira não é mais 
que uma entre tantas piadas do 
circo eleitoral! De fato, com tanto 
oportunismo, como pode se opor 

decididamente ao governo de turno 
de Lula e suas reformas antioperária 
e antipovo?

Centrismo e conciliação

Desde seu início, com suas 
posições centristas, a Conlutas/
PSTU vem criando empecilhos ao 
desatamento de lutas radicais e 
classistas. Foi assim no encontro 
sindical de 13 e 14 de março de 

2004, em Luziânia (GO), com 
mais de 2.000 representantes 
de entidades sindicais, onde o 
PSTU fez de tudo para impedir 
que fosse aprovado o caminho 
da construção da GREVE GERAL 
para barrar as “reformas”. O 
mesmo ocorreu no Encontro 
Nacional contra as “reformas” 
de 25 de março de 2007, em 
São Paulo, organizado junto 
com o FST (Fórum Sindical dos 
Trabalhadores); Intersindical, 
MTL; MTST; CEBs/Pastorais 
Sociais/SP, Andes/SN; etc. Nele 
se privilegiou a intervenção 
dos partidos eleitoreiros, 
de candidatos como Heloisa 
Helena, e se  manobrou para 
impedir o debate da preparação 
da Greve Geral e de um plano de 
lutas de combate intransigente 
à política antioperária e 
antipovo do governo FMI-Lula. 
Ao contrário de impulsionar as 
lutas, esse encontro só serviu 
para o PSTU cortejar o PSOL e 
os setores governistas, como a 
“Corrente Classista” do PCdoB 
(hoje CTB) e a cúpula do MST. 
Estas direções oportunistas 
receberam todos os afagos por 

parte da direção da Conlutas que 
buscava unidade com os mesmos, 
enquanto que estes foram lá para 
fazer demagogia e arrastar centristas 
como a Conlutas/PSTU para o 
pântano do apoio ao governo Lula 
com o velho conto reformista de 
que é preciso atacar a ala direita do 
governo e não todo o governo.

A escolha pela conciliação 
fica também bastante evidente 
no manifesto denominado: “Um 
chamado à CUT e à Força sindical”, 
emitido em 6/5/08, por ocasião 
da diversionista campanha pela 
redução da jornada de trabalho 
lançada por estas centrais que 
propunham “recolher cinco 
milhões de assinaturas em todo 
o país e entregá-las ao Congresso 
Nacional, como forma de pressão”. 
É importante salientar que no mês 
de fevereiro, o presidente da CUT, 
Artur Henrique, já tinha dito que a 
idéia de fazer um abaixo-assinado 
foi do pelego-mor Lula. Segundo 
ele, durante uma reunião no Palácio, 
Lula lhe deu um “puxão de orelha” 
e sugeriu que as centrais sindicais 
fizessem “uma grande campanha 
para arrecadar assinaturas pela 
redução da jornada de trabalho 
sem redução de salários”. “Se fosse 
apenas uma proposta do governo, 
iria se transformar em um embate 
entre o governo e a oposição e 
muitas vezes o povo ficaria alheio, 
assistindo aos discursos”, disse o 

pelego chefe Luiz Inácio.
Mas tal proposta é princi- 

palmente para desviar a atenção 
dos cortes de direitos e alterações 
na legislação trabalhista perpe- 
trados pelo governo e que contam 
com a cumplicidade das centrais 
sindicais amarelas, ou seja, todas.

Ao contrário de desmascarar 
as manobras demagógicas do 
governo, que, em conluio com os 
empresários e centrais governistas, 
prolonga a jornada de trabalho 
cotidianamente, através de leis e 
portarias, expandindo as lesivas 
terceirizações, bancos de horas, 
acordos de compensação, imposição 
de trabalho aos domingos e feriados 
para os comerciários, etc.; o que a 
Conlutas fez foi dar “conselhos” para 
a CUT e Força Sindical e fazer um 
chamado de ação e “luta” com esses 
traidores. Também participaram das 
atividades do dia 28 de maio/2008 
organizada pelos pelegos e ainda 
lançaram um programa onde fazem 
súplicas à Lula. 

Agora, nas campanhas salariais 
em curso (setembro/outubro), 
a Conlutas continua a fazer “um 
chamado à CUT e à Força Sindical”, 
alegando que “só com unidade entre 
os trabalhadores será possível obter 
uma grande vitória nessa campanha 
salarial”. E seguem clamando mesmo 
constatando que “os sindicatos 
da CUT, como os metalúrgicos de 
Taubaté e do ABC, nem divulgaram 
o índice que estão reivindicando 
e formaram junto com a Fiesp um 
grupo para impedir a criação do 
gatilho salarial”.

“Esquecimento”  
da luta contra  
as “reformas”

Em sua última reunião da coorde- 
nação nacional, dias 13 e 14/09, a 
cúpula da Conlutas se “esqueceu” 
totalmente da luta contra as 
“reformas” sindical, trabalhista e 
previdenciária do governo FMI-Lula. A 
principal indicação foi a de prosseguir 
a unidade de ação com setores 
ligados ao governo e a Igreja, como o 
MST, Pastoral Operária, etc. Unidade 
de ação nos moldes da participação 
da Conlutas junto com PT, Pecedobê, 
MST, CUT, outras centrais sindicais, 
etc., no ato de apoio ao oportunista 
e reformista-burguês governo de Evo 
Morales, realizada dia 18/09/08, em 
frente ao Consulado da Bolívia, em 
São Paulo!

Sem classismo e sem plano de 
lutas combativas, a Conlutas (ou 
Conciliação?) segue à reboque da 
CUT/Força Sindical e contribui nas 
tentativas de desviar a atenção do 
massacre promovido pelo governo 
contra os trabalhadores, terminando 
por servir também de base de 
sustentação para esse Estado podre 
e genocida, sua farsa de democracia 
e os cortes de direitos perpetrados 
golpe à golpe pela gerência do  
pelego-mor Luiz Inácio.

Atividade cultural no 1º congresso da Conlutas. 
Cultura proletária??? !!!
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Todas as guerras da atualidade, 
desde a Primeira Guerra Mundial, 
fazem parte da divisão do mundo entre 
as potências mundiais, um pequeno 
grupo de países que exploram a maioria 
esmagadora dos países do mundo. 
Potências porque tiram a riqueza da 
força de trabalho não somente em 
seus países, mas também em suas 
colônias e semicolônias (o Brasil é 
um país semicolonial, seu governo é 
um fantoche). Desde então o mundo 
ficou assim dividido, é o imperialismo. 
É, como bem caracterizou Lenin, a 
fase superior e última do capitalismo. 
O imperialismo é o reino do “capital 
monopolista, parasitário e em 
decomposição e agonizante.”

Entre outras características de 
toda essa fase do capitalismo estão 
a militarização de toda sociedade, 
as guerras, o domínio do capital 
financeiro (capital dos bancos mais 
o capital da indústria, controlado 
este capital pelos bancos) em que 
dominam as grandes empresas 
monopolistas. Lenin, o grande chefe 
do proletariado que dirigiu a revolução 
Russa (1917) e um fantasma para os 
imperialistas, aplicou de forma genial 
os ensinamentos teóricos e práticos 
de Karl Marx, outro fantasma para os 
capitalistas, porque explicou de forma 
clara a origem das crises e o fracasso 
do sistema de exploração, entre tantas 
outras contribuições que servem para 
dirigir a luta do proletariado em nível 
mundial.

Portanto, desde o começo do século 
XX, já estava demonstrado o papel dos 
monopólios, do capital a juros que já 
controlava toda a economia já nesse 
período. Dentro disto Lenin mostrava 
que alguns industriais queriam voltar 
ao tempo de uma concorrência 
entre pequenos onde os bancos 
não dominavam a indústria. O que 
significava querer voltar a um passado 
que jamais voltaria a existir. Essa 
gritaria é muito semelhante a todos 
esses que querem culpar o capital 
financeiro, a ganância dos investidores 
e outras coisas mais pela crise. 

Da mesma forma são as explicações 
dadas sobre como começou toda essa 
quebradeira de bancos, seguradoras 
e outras empresas que sugam a mais-
valia produzida pelos trabalhadores, 
como se a crise fosse algo que não 
tivesse nenhuma relação com a 
produção de mercadorias, com o 
sistema mercantil capitalista que tem 
por objetivo único acumular riqueza.

A crise do capitalismo pode 
iniciar de várias maneiras como a 
produção excessiva de mercadorias 
(superprodução) que não encontra 

compradores ou falta de dinheiro 
para investir na produção, não porque 
falte dinheiro, mas porque o retorno 
que se obteria não seria satisfatório 
para quem emprestou o dinheiro; e 
mostra toda a fragilidade do sistema 
capitalista. Isto porque sempre 
produz mais mercadorias do que as 
pessoas podem comprar, o que não 
significa que as pessoas não tenham 
necessidade dos produtos, ocorrendo 
que sempre elas não conseguem 
comprar tais mercadorias pois o que 
elas recebem é insuficiente.

A riqueza produzida pela sociedade 
toma duas direções distintas: uma 
pequena parte fica com a maioria 
absoluta, os trabalhadores, e a maior 
parte de tudo que é produzido fica 
na mão de poucos, os capitalistas. 
Essa verdade, entre outras tantas 
sobre o capitalismo, não podem ser 
pronunciadas de forma clara, como a 

de que esse é um sistema condenado 
à crise e à morte, de que teve um 
início e que terá um fim. Manter a 
máscara de que esse sistema é eterno 
e justo custa muito, convence a poucos 
e precisa de força armada para garantir 
tais mentiras. Cinismo é dizer que a 
economia está crescendo sem falar 
que está crescendo o número de 
pobres. Ainda mais tentar dizer isto 
agora que ocorre uma crise financeira, 
ou seja, uma crise de dinheiro que vai 
afetar a economia real. A realidade 
da economia é o capital financeiro 
(bancos mais a indústria) isso já é assim 
há bastante tempo. A grande polêmica 
agora é a de se o Estado deve ou não 
intervir na economia, como de fato já 
se fez nos EUA, na Europa e nos países 
que são dominados pelo imperialismo, 
como é o Brasil.

A crise faz cair  
as máscaras

A crise destrói mitos, estilhaça 
opiniões tão sagradas que há poucos 
dias atrás eram repetidas à saciedade 
(como a de que o mercado é tudo e 
pode tudo) e mostra de forma evidente 
todas as mazelas que se escondem, 
nesse sistema. O Estado se revelou 
claramente como um instrumento 
de dominação e poder da burguesia. 
Vai se tornando cada vez mais claro 
que as principais vítimas de tudo isto 
serão os que produzem a riqueza, os 
trabalhadores; vai se tornando cada 
vez mais claro que a maioria dos países 
(dominados) pagarão a conta para 
manter funcionando os interesses de 
um pequeno grupo de potências e 
grandes capitalistas.

As tentativas de explicar o que está 
ocorrendo vão se tornando um festival 
cômico, ou seja, engraçado se não 
fosse trágico. O pânico toma conta 
dos grandes capitalistas que com a 

ajuda do Estado tentam convencer 
as massas populares a terem atitudes 
semelhantes de defesa do sistema 
capitalista. Ocorre que a situação 
dos trabalhadores é diferente da dos 
exploradores, eles produzem toda a 
riqueza da sociedade, porém estão 
desorganizados e sobre eles paira o 
medo do desemprego e da miséria 
que assola os que não têm empregos 
ou vivem de subempregos.

Da mesma forma que nas guerras 
modernas, onde se escondem os 
corpos dos que são mortos e a mentira 
campeia, uma crise do tamanho desta 
que estamos conhecendo produzirá 
vítimas que nunca serão conhecidas. 
Mais de um milhão de iraquianos já 
foram mortos, desde a invasão de 
2003, enquanto a televisão mostra os 
corpos das modelos, dos jogadores de 
futebol e dos animais ameaçados de 
extinção.

Os trabalhadores  
só podem combater  
a crise lutando pelo  
fim do capitalismo

Marx, numa palestra que fazia aos 
trabalhadores, falava da necessidade 
de luta para ter um salário maior e 
diferenciava os períodos de crise dos 
períodos de crescimento do capitalismo, 
mostrando que nas crises é preciso fazer 
tudo para não perder tanto e quando a 
economia estivesse no seu auge tentar 
ganhar algo. Porém concluía que se 
não se lutasse para destruir o trabalho 
assalariado e o capitalismo essa luta 
seria inglória, apontando-lhes que se 
tratava de substituir em suas bandeiras 
a inscrição de “Por um salário justo” pela 
de “Abolição do trabalho assalariado”. 
Claro que alguém que dizia isso a partir 
do conhecimento que obteve na luta 
de classes, construindo a ideologia 
científica do proletariado, não podia 
ter suas idéias divulgadas nos jornais. 
Nem daquela época, menos ainda na 
época do imperialismo como nos dias 
atuais em que os capitalistas dominam 
a imprensa (monopólio dos meios de 
comunicação).

Da mesma forma Lenin era 
considerado o capeta e os jornais 
da época anunciavam diariamente a 
derrota da revolução russa. Apesar de 
todo tipo de maquinação e frustradas 
tentativas concretas de destruir a 
União Soviética ela foi vitoriosa e se 
tornara o farol de todos os explorados 
do mundo, o caminho a ser seguido. 
Agora que tanto falaram da vitória do 
capitalismo, da globalização (como 
eles chamam todas as investidas 
capitalistas sobre cada país por menor 
que seja), apresenta-se um futuro 
incerto, pavimentado com o sangue 
e suor de todos que são obrigados a 
trabalhar por um salário. Ao mesmo 

tempo com todo sofrimento produzido 
há outro caminho luminoso e cheio de 
perspectiva para a maioria dos povos, 
a revolução proletária e o socialismo. 
Estes são os fantasmas que a crise põe 
também em evidência.

Perigos da  
“Ilha da Fantasia”

Num país como o Brasil a crise pode 
ter ainda outros resultados também 
prejudiciais para os explorados, mas 
também as possibilidades de se 
romper com o sistema capitalista são 
grandes. É necessário levar em conta 
que atravessamos um longo período 
de crise, desemprego, subemprego, 
situação de atraso miséria e violência 
no campo, péssimos serviços de saúde, 
educação, etc. 

Tudo isso é um palco para o 
surgimento dos que se autodenominam 
salvadores do povo e do país. Na crise 
que atinge todo o sistema a velocidade 
das mentiras e o descrédito viajam 
muito rápido. Dias atrás o Presidente, 
testa-de-ferro (dos imperialistas) e 
cara-de-pau, falava de um país em 
crescimento, uma verdadeira ilha da 
fantasia que com a crise mundial não 
seria afetado. 

Quando ocorreu a crise de 
1929, Hitler atacava a ganância dos 
capitalistas e o comunismo e prometia 
tudo aos trabalhadores. Dizia que os 
Alemães eram amantes da paz, mas 
não aceitariam ser atacados, aliou-
se aos setores mais atrasados da 
Alemanha (aqui é o agronegócio) e 
serviu aos interesses dos imperialistas 
provocando a segunda guerra mundial. 
O povo soviético parou a máquina de 
guerra dos nazistas à custa do sacrifício 
monumental de mais de 22 milhões 
de vidas de seus filhos. Claro que Lula 
não será um Hitler (cumpre outro 
papel) em que pese a política clara de 
massacre de pobres no Brasil, garantia 
dos negócios na Bolívia, Paraguai e 
colaboração com os imperialistas na 
invasão e ocupação do Haiti, onde há 
muita coisa a ser explicada. Ao mesmo 
tempo ele foi convertido em salvador 
do país, porque com suas políticas 
tenta desorganizar os explorados e 
garantir os ganhos dos capitalistas. 
Mas qualquer semelhança não é mera 
coincidência.

Os países dominados pelo 
imperialismo vivem uma crise 
permanente que se manifesta de 
forma clara no campo, onde domina 
o latifúndio e nas cidades como um 
verdadeiro inferno para os pobres. 
Aqui, a exploração é brutal e também a 
dominação do imperialismo é presente. 
Os estremecimentos e convulsões do 
sistema capitalista em países como 
o nosso são avassaladores, arma 
de destruição em massa, ações dos 
verdadeiros terroristas (os capitalistas 
e os latifundiários) que não medem 
seus passos para manter a ordem 
injusta, a fome e a miséria. 

Mas se a crise mundial em países 
dominados pelo imperialismo, como o 
Brasil, será terrível (mesmo a condição  
de vida do povo já sendo terrível), tam- 
bém se apresentam condições e possi-
bilidades para os caminhos indicados 
por Marx, Lenin e Mao Tsetung e de-
mais líderes revolucionários que se-
guiram o caminho da luta e não o da 
traição.

O capitalismo está podre!
A crise faz cair as máscaras, mas o cinismo é maior

A crise do capitalismo no 
Estados Unidos em 1929, 
espalhou desemprego, 
miséria e fome para milhões 
de trabalhadores e arrastou 
o mundo para a 2ª Guerra 
Mundial.

Agora, com a atual crise 
de proporção e magnitude 
maior que a de 1929, os 
trabalhadores tem  que se 
levantar em todos países 
para que sejam os capitalistas 
e ricos exploradores que 
paguem a conta.
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Aborto: Contra a criminalização!
O Brasil registra, ao ano, 250 mil internações 

de mulheres por complicações decorrentes de 
abortos ilegais. De acordo com dados oficiais, são 
feitas anualmente cerca de duas mil curetagens 
pós-aborto, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
O Código Penal Brasileiro permite o aborto se 
não há outro meio de salvar a vida da gestante 
e se a gravidez decorre de estupro. O chamado 
aborto legal é feito apenas no SUS.

A clandestinidade faz com que essa seja 
a quarta causa de morte materna sem contar 
as inúmeras seqüelas físicas e psicológicas 
que ficam desses abortos que acontecem 
sem assistência. As mulheres internadas por 
complicações decorrentes de abortos sofrem 
com a discriminação – às vezes, chegam a ser 
colocadas no último lugar da fila, durante o 
processo de triagem. Isso mostra o descaso do 
Estado e o impacto da criminalização do aborto 
no dia-a-dia dos serviços de saúde.

Manter o aborto como crime significa manter 
na clandestinidade, condenar à morte milhares 
de mulheres que realizam aborto todos os anos 
no país, principalmente as mais pobres, que 
por falta recursos para pagar o atendimento 
em clinicas se submetem aos riscos de um 
procedimento feito no quintal de casa ou em 
clínicas clandestinas.

Os abortos continuam acontecendo no país 
e as mulheres ricas podem fazê-lo de maneira 
segura, por que tem dinheiro, fazem em clínicas 
apropriadas ou mesmo em hospitais, mas a 
maioria das mulheres pobres arrisca a própria 
vida, por que não tem outra opção. Esses abortos 
clandestinos acabam em sérias complicações, 
como hemorragias, a perda do útero, e até a 
morte.

Essa questão é muito debatida sob um fundo 
religioso, quando deve ser abordada como uma 
questão de saúde pública. Também não pode 

continuar a ser tratada como questão penal. 
Descriminalizar o aborto é dar um passo adiante 
na construção de uma política de saúde e uma 
sociedade democrática, que trate as mulheres 
em situação de aborto como pessoas com 
direitos, e não como criminosas.

Tem que ser suprimido do Código Penal 
(Decreto-Lei 2.848, art. 124 de 1940) o artigo 
que define como crime o aborto provocado pela 
gestante ou com o seu consentimento, e prevê 
pena de detenção de um a três anos. A mulher 
é que deve decidir sobre a continuidade da 
gravidez já que é quem arca com os problemas 
que decorrerão de uma gravidez indesejada, 
principalmente se há o risco de ser abandonada 
pela família e pelo parceiro. A descriminalização 
diminui os números totais de abortos e as mortes 
maternas, a exemplo de países onde a prática já 
foi liberada.

Pelo direito das mulheres decidir!

Nos países dominados pelo impe-
rialismo, onde encontra-se a imensa 
maioria da população mundial, bi-
lhões de trabalhadores e trabalhado-
ras são submetidos à mais vil explora-
ção, desemprego, subemprego, misé-
ria, fome, epidemias e toda sorte de 
injustiças e opressão. 

Dentre estes, as mulheres estão 
condenadas a um padecimento ain-
da mais terrível, pelo fato de serem 
mulheres e principalmente mulheres 
pobres: a opressão sexual. 

As mulheres do povo, sob este 
sistema podre, são alvo de abusos de 
todo tipo tais como a discriminação, 
o assédio sexual, o estupro, espan-
camentos e o feminicídio. Uma das 
manifestações mais abomináveis des-
sa opressão é a negação à mulher do 
direito sobre o seu próprio corpo. 

Isso se processa de forma geral 
através do velho Estado que crimina-
liza o aborto e, por outro lado, pela 
igreja que através da chantagem da fé 
religiosa impõe à mulher o dogma de 
que ela só deve ter relações sexuais 
para engravidar-se, para a procriação. 
Ou seja: a igreja é contra os métodos 
contraceptivos e ao mesmo tempo 
contra o aborto que condena como 
um “assassinato”.

Ainda hoje, na grande maioria 
dos países o aborto é criminalizado. 
É um dos odiosos instrumentos para 
oprimir e subjugar as mulheres, ainda 
mais. 

O MFP – Movimento Feminino Po-
pular, luta pelo direito da mulher ao 
aborto e pelo princípio da defesa do 
direito da mulher sobre seu corpo e 
reprodução. 

Afirma que a família trabalhadora 
tem o direito de decidir quantos filhos 
quer ter, mas que cabe à mulher de-
cidir se quer ou não ser mãe, quando 
ser e quantos filhos ter. Sobre o direi-
to ao aborto, que é parte da luta pela 
emancipação da mulher, há muitas 
questões a considerar sobre a relação 
do corpo da mulher com a concep-
ção, o embrião humano, o feto, a ges-
tação, o nascimento do bebê, enfim 
com a maternidade na sociedade que 
vivemos. 

São sérias questões a se esclarecer 
sobre o que é verdade científica e o 
que não passa de velhos mitos desti-
nados a escravizar a mulher e impedir 
sua participação plena na vida social. 

Mas aqui vamos nos deter exclu-
sivamente sobre as implicações mais 
diretas da criminalização do aborto 
no Brasil.

Mais de 250 mil 
internações com 
graves lesões e 

mortes

Como em muitos países domina-
dos, no Brasil o problema do aborto 
é fonte de uma verdadeira desgraça 
social. 

Segundo dados do Sistema de 
Informação Hospitalar do SUS, de 
250.000 internações por abortamen-
tos, estima-se que anualmente ocor-
rem 1.250.000 abortos clandestinos 
no Brasil. Na sua imensa maioria 
estes abortos são realizados sem as 
mínimas condições de segurança ou 
por horripilantes métodos “caseiros”, 
sendo que apenas 20% dos casos com 
complicações graves recorrem ao so-
corro dos hospitais. 

Desta gigantesca cifra resultam 
centenas de milhares de mulheres 
com seqüelas terríveis para sua saú-
de e milhares e morte de milhares. 
Igreja, Estado e família, cada um a 
seu modo, lançam maldições sobre a 
mulher. 

E isto se abate diretamente sobre 
as mulheres do povo, mulheres traba-
lhadoras e pobres que diante da ne-
cessidade e desespero por interrom-
per uma gravidez indesejada e não 
tendo recursos para recorrer às ca-
ríssimas “clínicas especializadas”, não 
lhe restam outra alternativa que não 
seja a de sujeitar-se a essa situação 
de alto risco para sua saúde e vida.

Porque acontece  
este horror?

Todo este horror é a continuação 
do terrorismo que o velho Estado 
reacionário e a igreja com sua mo-
ral hipócrita atiram impiedosamente 
sobre as mulheres. Isso sem falar do 
sofrimento e angústia das mulhe-
res, que se viram presas da gravidez 
resultante do estupro de que são 
constantemente vítimas ou daquelas 
cujo feto tem graves anomalias como 
a anencefalia (feto sem o cérebro), 
gestações estas que só muito recen-
temente foi permitido legalmente à 
mulher interromper. 

Se o aborto não fosse criminaliza-
do e as redes de saúde pública aten-
dessem as demandas das mulheres 
por interromper uma    gravidez  in-
desejada, este horror não acontece-
ria. Pela simples razão de que essas 
mulheres com gravidez não desejada 
e não planejada, não teriam porque 
recorrer aos métodos inseguros e 
perigosos. Tampouco existiriam carís-
simas “clínicas especializadas”. E ob-
viamente a prática do aborto seria re-
gulamentada especificando o tempo 
máximo da gestação em que ele se-
ria mais seguro. E ademais, qualquer 
mulher que se engravida sem desejar 
quer interromper essa gravidez assim 
que dela se dá conta. E só demora em 
fazer um aborto por não encontrar 
um melhor meio ao seu alcance, exa-
tamente porque ele é proibido por lei, 
tipificado como crime pelo Estado.

Criminalização causa 
sofrimentos e mortes 

A criminalização do aborto não im-
pede que eles ocorram, são 1.250.000 
a cada ano. A maioria é resultante 
da situação absurda e precária que 
as massas trabalhadoras estão sub-
metidas, particularmente a mulher 
que muitas vezes não tem à mão os 
recursos para evitar a gravidez. E ao 
final das contas nenhum método con-
traceptivo é infalível. As mulheres 
que se submetem ao aborto, seja por 
qualquer método, só o fazem porque 
aquela gravidez não era de seu livre 
desejo.

A criminalização significa objetiva-
mente humilhação, doença, morte e 
prisão para milhares de mulheres po-
bres. O velho Estado brasileiro, este 
tão propalado “Estado Democrático 
de Direito” sequer reconhece o di-
reito da mulher sobre o seu próprio 
corpo. E ainda mais, essa democracia 
burguesa mostra muito bem o que é 
transformando em criminosas os mi-
lhões de mulheres que interrompem 
uma gravidez indesejada e condena 
centenas de milhares ao sofrimento 
de horríveis seqüelas em sua saúde 
e mesmo à morte. Isto sim um crime 
monstruoso e hediondo!

As mulheres, a classe trabalha-
dora e todas as pessoas progressis-
tas devem levantar a voz para por 
fim já à criminalização do aborto!

Pelo direito da mulher ao aborto 
seguro e gratuito já!

O MFP e a criminalização do aborto
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Rodoviários de Juiz de Fora, revoltados com a traição 
e tramóias dos pelegos interventores do sindicato, 
paralisam totalmente o centro da cidade. Os pelegos 
foram colocados no sindicato pela intervenção da 
polícia e armação patronal com o juiz corrupto 
Márcio Welson. 

Outubro de 2008

Explode a revolta contra o arrocho! Greves operárias alastram-se!

Enfrentar a crise, o arrocho e cortes de direitos com a preparação da Greve Geral!

Em uma crescente onda, 
greves e mobilizações de 
trabalhadores se alastram 
por todo o país. É a revolta 
dos trabalhadores contra o 
arrocho dos salários, a alta 
dos preços dos alimentos, do 
aluguel, vestuário, remédios, 
etc. É a revolta contra a 
retirada de direitos. É uma 
grande resposta à demagogia 
do governo FMI-Lula; esse 
traidor do povo, que tem sido 
cada vez mais desmascarado. 
O caminho da luta classista, 
combativa e independente só 
tem crescido.

Os trabalhadores  respon- 
dem ao arrocho da patronal 
e à política antioperária do 
governo com grandes greves 
e lutas radicalizadas. São 
petroleiros, professores, meta- 
lúrgicos, carteiros, operários 
da construção, bancários, 
profissionais da saúde, todos 
em greve contra o arrocho dos 
salários e a retirada de direitos. 
Até a polícia civil está fazendo 
greve.

Neste sétimo ano da 
gerência FMI-Lula, o governo 
não mais consegue oprimir 
como antes. Os trabalhadores 
não permitem ser explorados 
como antes. Cai por terra a 
propaganda enganosa desse 
populista e falacioso “governo 
dos trabalhadores”. É cada dia 
mais difícil para o pelego-mor 
Lula e seu sequito de pelegos 
acalmar a luta e manobrar com 
a revolta do povo. A arma do 
governo é açular a repressão 
policial contra os trabalhadores 
e o povo pobre.  

Combativa greve dos Rodoviários  
do coletivo urbano de Belo Horizonte. 

O terminal de passageiros Barreiro 
foi paralisado por dois dias e o 

terminal Venda Nova parou também.
Fevereiro de 2008

Operários da construção de Juiz 
de Fora cruzaram os braços, com 

o apoio da Liga Operária e da 
MARRETA.

Julho de 2008

Mais de 10 mil 
metalúrgicos da GM em 
greve, em São José dos 

Campos - SP.
Julho de 2008

Mais de 20.000 operários da construção de BH 
realizaram 14 dias de vigorosa e combativa greve. 

“Eu quero ver o presidente, viver com salário de 
servente” bradaram os canteiros de obra.

Novembro de 2007

Os trabalhadores das empresas 
localizadas na cidade de Extrema  
(Bauducco, ACR, MultiLaser, Uni-
coba e ForceLine),  sofrem sérios 
ataques aos seus direitos. Os traba-
lhadores são super-explorados com 
imposição de jornadas de trabalho 
prolongadas e baixíssimos salários.

Para se instalar em Extrema, as 
empresas recebem incentivos fis-
cais da Prefeitura, como o não pa-
gamento de várias taxas, enquanto 
impunemente arrocham os salários 
dos trabalhadores e não são fiscali-
zadas as condições de trabalho. 

A Bauducco assina a carteira dos 
seus trabalhadores com o valor de 
R$ 460,00, mas paga somente R$ 
357,00. A diretoria da empresa im-
põe um “plano de metas” chamado 
PQS – Produtividade, Qualidade 
e Segurança que “agracia” com o 

não desconto da taxa de transpor-
te aqueles trabalhadores que me-
lhor produzirem através do disfarce 
de concessão de “falsos prêmios” 
como cesta básica, taxa de alimen-
tação, etc., estabelecendo uma 
concorrência entre os trabalhado-
res para lucrar ainda mais e retirar 
benefícios. 

O mesmo acontece na HBA – 
Hutchinson que faz parte de um 
dos segmentos industriais que mais 
trazem lucros para os cofres impe-
rialistas e em contrapartida, os tra-
balhadores sofrem com o sistema 
de metas.

Para combater estes ataques os 
companheiros de Extrema devem 
se organizar e debater a necessida-
de de fortalecer um núcleo da Liga 
Operária para construir a luta clas-
sista e combativa no sul de Minas.  

A Greve nacional dos 
correios deflagrada no dia 
30 de junho deste ano du-
rou 21 dias e mobilizou mi-
lhares de trabalhadores em 
todo o país.

O movimento cresceu e 
se alastrou através da mo-
bilização e organização dos 
piquetes nas portas das 
agências por todo o país. 
Enfrentou a intransigência 
da empresa que descum-
priu os acordos firmados 
com a categoria e queria 
impor um adicional de risco condi-
cionado à política de metas e resul-
tados. A política do governo FMI-
Lula é extrair até a última gota de 
sangue dos trabalhadores. 

Greve nacional dos Correios

A FENTECT, dirigida pelo PT, 
pecedobê, PSOL e PSTU, mais 
uma vez traiu os trabalhadores 
aceitando acordo nocivo à classe, 
imposto pela ECT.

Sul de Minas Gerais

Trabalhadores de Extrema  
na luta contra a exploração
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Trabalhadores de empreiteiras param 
totalmente a Petrobrás em  Betim.
A Liga Operária e o MARRETA estavam 
lá. No mês de julho, no norte fluminense 
e em outras regiões, os trabalhadores da 
Petrobrás também fizeram greve.

Setembro de 2008

Explode a revolta contra o arrocho! Greves operárias alastram-se!

Enfrentar a crise, o arrocho e cortes de direitos com a preparação da Greve Geral!

Mas, os trabalhadores 
resistem e enfrentam com 
valentia a repressão do genocida 
Estado burguês-latifundiário. 
Todo o véu demagogo e 
eleitoreiro  dos oportunistas 
caiu por terra.

As greves cada vez mais  
se radicalizam. Trabalhadores 
revoltados desmascaram as 
centrais governistas e pelegas. 
Repudiam as eleições burguesas 
podres e corruptas com recorde 
de abstenções, votos nulos e 
brancos.

Mais do que nunca é 
necessário prosseguir no 
caminho de vigorosas lutas 
e preparar uma Greve Geral, 
para barrar as “reformas” anti-
operárias do governo FMI-Lula, 
desmascarar essa farsa de 
democracia e construir uma 
Nova e Verdadeira Democracia.

Rodoviários da carga 
em greve pararam 
completamente o 

trânsito na Rodovia 
Fernão Dias em Betim 
- MG, e também em 
outras estradas do 

estado.
Junho de 2008

Professores do 
Espírito Santo 
desfiliam-se  

da CUT
Vitória histórica dos traba- 

lhadores em educação no 
Espírito Santo: desfiliação da 
CUT e expulsão dos pelegos da 
articulação. Rumo a um sin- 
dicato comprometido com os 
interesses de classe.

No XXI Congresso do Sindiupes - Sin-
dicato dos Trabalhadores em Educação 
do Espírito Santo - e XI Congresso Esta-
tutário, realizado em Vitória/ES, de 10 
a 13 de setembro de 2008, com a par-
ticipação de mais de 3.100 delegados 
foi aprovada a desfiliação da CUT, ra-
tificando a tese “A desfiliação da CUT: 
uma necessidade histórica dos traba-
lhadores brasileiros”.   Esse é o maior 
sindicato do Espírito Santo, com mais 
de vinte mil filiados.

Além desta grande conquista, para 
terminar de aplicar a maior derrota 
ao esquema PT/CUT no Espírito Santo, 
os delegados também exoneraram da 
direção, seis membros da Articulação 
Sindical/PT (o lado de maior putrefa-
ção neotucana petista) devido a atos 
fraudulentos, desobediência às deci-
sões da assembléia e pelegagem. 

Esse é um exemplo para que mais 
sindicatos saiam da CUT governista, 
esta pseudo-entidade que represen-
ta o governo no movimento sindical e 
visa, sobretudo, impedir o acirramento 
da luta de classes no país.  

Desde o dia 07 de outubro os 
bancários deflagram uma combativa 
greve nacional. As perdas salariais são 
imensas e os trabalhadores sofrem 
há vários anos com as demissões em 
massa provocadas pela  automação, 
caixas eletrônicos, transferências do 
serviço de compensação de cheques 
para as empresas de transporte de 
valores, etc. A redução do quadro 
de pessoal nas agências piora o 
atendimento; com filas intermináveis 
para os pobres. Já para os ricos, 
os bancos oferecem atendimento 
especial e seletivo. 

Os trabalhadores enfrentam 
opressão dos banqueiros e o pele-
guismo das direções dos Sindicatos 
filiados à CUT governista e traidora. 
Estes propõem para os trabalhado-

res aceitarem as miga-
lhas que caem do prato 
dos banqueiros bilhar-
dários. 

CUT governista  
trai a greve

A CUT governista não 
faz greve radicalizada 
contra banqueiros. 
Ao invés de luta,    os 
governistas da CUT 
fazem um movimento 
festivo, “descontraído” 
e “irreverente”, do tipo: 
“Churrascão da Caixa”, 
“Pagodão do Unibanco”, etc. É aliada 
aos banqueiros,  pois  o governo Lula/
FMI presenteia os bancos com os 

maiores lucros da história do país. 
Durante o governo FMI/Lula os 

bancos obtiveram lucros recordes. 
Somente em 2007 trinta e um grupos 

financeiros tiveram um lucro líquido 
de R$ 34 bilhões, apenas o Itaú 
lucrou R$ 8,5 bilhões e o Bradesco  
R$ 8,1 bilhões. 

Lucros exorbitantes de banqueiros e greve nacional dos bancários

Policiais Civis de São Paulo, 
em greve há mais de 30 dias, 

enfrentam a repressão, bombas, 
e tiros da tropa de choque da PM. 
A serpente prova do seu próprio 

veneno.
Outubro de 2008
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Trabalhadores rodoviários de Brasília 
combatem oportunistas da CUT-PT

Trabalhadores em Educação de Minas enfrentam repressão  
do governo Aécio e desmascaram pelegos da CUT/Sind-UTE

Assembléia com 5 mil trabalhadores atropelou  pelegos da CUT  
no DF e decretou Greve. A URDF organiza a oposição e expressa  

a revolta dos rodoviários contra os pelegos e o arrocho. 

Professores e estudantes não se intimidaram com a violência e covardia da segurança  
e da tropa de choque acionada pelo governo e deputados para reprimir a justa greve

A luta classista e combativa 
avança entre os trabalhadores 
rodoviários de Brasília. Os ro-
doviários demonstram muita 
determinação na luta por seus 
direitos e fazem ações comba-
tivas, enfrentando  a traição 
e o peleguismo da direção do 
sindicato. 

Os trabalhadores da base 
organizam um forte movimen-
to: a URDF - União dos Rodo-
viários do Distrito Federal, um 
amplo movimento de oposição 
ao peleguismo e ao oportunis-
mo do sindicato ligado a CUT e 
ao governo do Distrito Federal.

A oposição tem a marca da 
independência dos patrões e 
do governo. É composta por 
rodoviários das mais diversas 
tendências, desde que sejam 
classistas. 

Em junho, uma grande gre-
ve parou totalmente o trans-
porte coletivo do Distrito Fe-
deral. A URDF mobilizou toda 
a categoria, que ficou um dia 
inteiro sem rodar. Na assem-
bléia com mais de 5 mil traba-
lhadores atropelou a  manobra 

da diretoria pelega do sindica-
to e aprovou a greve que parou 
a cidade toda. Esse movimento 
demonstrou claramente o nível 
de organização e indignação 
dos trabalhadores rodoviários, 
que lutam contra o arrocho sa-
larial, contra as catracas eletrô-
nicas e pela implantação ime-
diata das 6 horas de trabalho.

A URDF organiza a luta e a 
resistência contra as políticas 
lesivas acertadas entre o go-
verno, os patrões e os pelegos 
da diretoria do sindicato. 

A URDF  puxa a luta contra a 
“produtividade”, essa escravi-
dão ao volante. Recentemente, 
derrotou em assembléia a pro-
posta defendida pelos pelegos 
do Sindicato, de entrada pela 
porta da frente. A URDF derro-
tou a proposta  dos patrões e 
do governo que tinham o intu-
íto de acabar com o passe livre 
e preparar demissão de milha-
res de trabalhadores. 

Cresce a luta combativa dos 
Rodoviários e da URDF. Os tra-
balhadores anseiam pela reti-
rada dos pelegos do Sindicato.

Com duração de 29 dias, a 
combativa greve dos trabalhadores 
em educação da rede estadual de 
ensino de Minas Gerais repudiou o 
arrocho salarial imposto pelo governo 
reacionário do playboy Aécio 
Neves. Manifestações combativas 
e assembléias massivas marcaram 
todo o período da greve, numa forte 
demonstração de revolta contra 
os quase 15 anos sem melhorias 
salariais e a crescente precarização 
das condições de trabalho. Durante 
a greve, o movimento de oposição 
à direção pelega do Sind-UTE 
(Sindicato Único dos Trabalhadores 
na Educação), sob a vanguarda do 
MEP (Movimento pela Educação 
Popular), realizou várias ações: 
ocupação da Secretaria Estadual de 
Educação, paralisação da BR-381, 
ocupação da Assembléia Legislativa, 
etc. 

No dia 23 de setembro, em uma 

assembléia com a presença de mais 
de 2.000 professores, a direção 
pelega do Sind-UTE, vinculada ao 
PT e com alianças eleitoreiras com 
o governo Aécio, quis acabar com a 
greve, mas os professores votaram 
pela continuidade e decidiram entrar 
no prédio da Assembléia Legislativa 
para pressionar os deputados e o 
governo estadual. Uma barreira 
composta por seguranças e a tropa 
de choque da PM foi formada para 
impedir o acesso na mal chamada 
“casa do povo”. Estes agrediram os 
professores, desferindo cacetadas, 
socos e até jogaram gás de pimenta 
nos manifestantes. Uma professora 
quase foi enforcada e os professores 
reagiram com firmeza, resgatando-a 
das patas dos seguranças e 
policiais, revidando as agressões. 
Na confusão, os vidros da porta de 
entrada e do saguão da Assembléia 
estilhaçaram-se. Os profissionais da 

educação ficaram indignados com a 
covardia perpetrada pela Assembléia 
Legislativa e o Governo do Estado. 
Momentos antes, a massa de 
professores tinha posto para correr 
o dirigente da CUT, José Celestino 
(vulgo Tino), que convocava a 
debandada do prédio, tentando 
aterrorizar com a intervenção da 
tropa de choque. Ele saiu correndo, 
sob os gritos de: “Fora covarde!” 
“Fora pelego!”

A presidente pelega do Sind-
UTE, Maria Inêz Camargos, deu 
declarações à imprensa chamando 
os professores e estudantes de 
baderneiros e que a entidade não 
tinha nada a ver com o ocorrido na 
Assembléia.

No período em que ocorreu a 
greve, o governo ameaçou com 
cortes no salário, demissão dos 
designados e efetivados e usou a 
falácia de pagamento do tal “abono 

por produtividade”. Os professores 
rechaçaram esta gratificação, pois 
tal política é para dividir a categoria 
e coloca a força de trabalho, o 
esforço acadêmico e a dedicação 
ao aprendizado como meras 
mercadorias.

No dia 26 ocorreu uma nova 
assembléia. A direção do Sind-
UTE, instigada pela aliança entre 
PT e Aécio, fez todo tipo de 
manobra para acabar com a greve: 
desmobilizou as escolas, divulgou 
avisos prévios de fim da greve nesta 
data, cerceou a palavra no carro de 
som e manipulou o resultado da 
votação da assembléia. Apesar de 
metade dos professores presentes 
terem votado pela continuidade 
da greve, a direção pelega do Sind-
UTE declarou aprovado o fim da 
paralisação.
Abaixo o peleguismo e a traição!
Viva a luta classista e combativa!

Trabalhadores em educação da rede estadual de Minas se mobilizam massi-
vamente mas precisam tirar os pelegos do Sind-UTE para arrancar conquistas
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Trabalhadores rodoviários de Brasília 
combatem oportunistas da CUT-PT Irmãos trabalhadores bolivianos são  

submetidos a trabalho escravo em São Paulo
Cadê a fiscalização do Estado que 

não coibe o trabalho escravo em ple-
na São Paulo? Estima-se em 300.000 
o número de trabalhadores boli-
vianos que vivem na cidade de São 
Paulo atualmente. A maioria é sub-
metida a trabalho escravo em con-
fecções. Eles vêm para o Brasil, asse-
diados por propostas  mentirosas de 
melhores salários. Chegam ao país 
completamente endividados, devido 
aos gastos com passagem, alimenta-
ção e alojamento, com os chamados 
coiotes. Devido a esta situação, os 
imigrantes aceitam trabalhar  sem 
receber salários, por até seis meses, 
sendo submetidos à cargas horárias 
extremamente extenuantes de até 
17 horas, inclusive trabalhando to-
dos os dias da semana sem folga. 

Esta grave situação tem sido ocul-
tada e quando alguma denúncia 
aparece no monopólio da imprensa, 
a providência tomada por parte do 
Estado tem sido apenas a de multar 
as confecções e pequenas empre-
sas que utilizam trabalho escravo, o 
que pouco afeta os empresários que 
sempre conseguem manobrar para 
isentar-se das multas. 

Grandes magazines como a C&A, 
Riachuelo, Renner e Marisa, vendem 
roupas produzidas por essas confec-
ções, não são fiscalizadas, nem tem 
qualquer punição por parte do Es-
tado e abocanham altíssimos lucros 

através do trabalho escravo.
Os órgãos oficiais fingem que este 

problema não existe, pois atuam 
segundo os interesses dos grandes 
empresários do setor de vestuário, 
que têm altíssimos lucros. Quando 
resolvem mostrar algum serviço à 
sociedade, punem os imigrantes, de-
terminando o prazo de oito dias para 
que eles deixem o país. Os grandes 
empresários por sua vez quando pa-
gam algum salário, este não alcança 
nem mesmo 50% do salário mínimo 
brasileiro. Há casos em que os traba-
lhadores recebem por produção de 
no máximo R$0,30 (trinta centavos) 
por peça, enquanto estas são vendi-
das nas grandes magazines por um 
valor em torno de R$59,00. Além 
disso, as confecções sonegam todos 
os direitos trabalhistas tais como: 
folga semanal, férias, décimo tercei-
ro salário, fundo de garantia, etc.

Apesar da grave situação dos tra-
balhadores imigrantes ser de amplo 
conhecimento, o trabalho precário 
e escravo continuam. Eles cumprem 
jornadas muito maiores do que per-
mite a Lei (máximo de dez horas diá-
rias) e muitos são obrigados a morar 
no próprio local de trabalho. São vá-
rios adultos e crianças alojados em 
um mesmo cômodo, muitas vezes 
sem ventilação, com fiação elétrica 
oferecendo riscos, dividindo espaço 
entre as máquinas e os tecidos. 

Governo não age contra as confecções que exploram trabalho escravo de bolivianos.  
Governo também faz “vista grossa” aos grandes magazines que vendem as roupas produzidas, mas pune imigrantes.

Petrobrás é condenada a  
pagar trabalhadores de empreiteiras

A Petrobrás/Reduc, em Duque de Caxias, foi 
condenada a pagar todos os direitos trabalhistas 
dos trabalhadores terceirizados e que foram 
abandonados sem acerto pela empreiteira Aymoré 
Empreendimentos e Serviços Ltda. No processo TST-

AIRR-1512/2004-202-01-40.3,  o TST diz que a obrigação 
do tomador de serviço (Petrobrás) é pagar todos os 
créditos trabalhistas, quando a Prestadora de Serviços 
(Aymoré) some. Essa decisão saiu no dia 04 de julho 
de 2008 e foi  resultado do trabalho do departamento 
jurídico do SITICOMMM.

A Petrobrás, tão endeusada pelos oportunistas, 
na gerência do governo FMI-Lula, tem praticado di-
versas arbitrariedades contra os trabalhadores.

Mais de 50 trabalhadores, que prestam serviço há 
mais de 20 anos em empreiteiras dentro da REDUC/
IERC - Duque de Caxias, muitos deles que participaram 
da construção da Refinaria em 1964, estão sendo 
perseguidos. A “lista negra” e a discriminação contra 
esses trabalhadores ocorre na hora de emissão dos 
crachás.

A direção do Sindicato (SITICOMMM) acionou 
o Ministério do Trabalho e o Ministério Público de 
Duque de Caxias, porque através da negociação 
direta com a empresa, não foi possível reverter tal 
situação.

É inaceitável que trabalhadores que com seu suor 
construíram a própria refinaria sejam discriminados. 
São trabalhadores capacitados e experientes, e não 
podem continuar desempregados. 

A REDUC tem que parar com a discriminação e 
recontratá-los.

Chega de discriminação contra os trabalhadores!

Perseguição à  
operários na Petrobrás

Uma combativa greve irrompeu na Teksid, 
fábrica metalúrgica produtora de blocos de 
motor e subsidiária da Fiat Automóveis, em 
Betim/MG. Mais de 3 mil metalúrgicos cruza-
ram os braços e há mais de 10 anos que não 
ocorria paralisação dessa proporção no grupo 
Fiat, cujo sindicato está nas mãos dos oportu-
nistas do pecedobê.

Essa greve lembrou os anos de luta da FMB 
(antigo nome da Teksid) na década de 70 e 80, 
onde ocorriam grandes mobilizações operá-
rias, com grande nível de consciência, radica-
lidade e combatividade.

A massa passou por cima da direção do 
Sindicato. Teve uma postura muito combativa, 
muitos operários tamparam o rosto para en-
frentar os fura-greves e a direção da empresa. 

Diretores pelegos do Sindicato (ligados ao 
pecedobê/CTB e PT), usaram a greve para fa-
zer campanha eleitoral dos seus candidatos 
que compareceram distribuindo “santinhos” 
na paralisação. Eles se desesperaram quando 
perceberam os ativistas da Liga Operária pan-
fletando boletim de apoio à greve e contra a 
farsa eleitoral. 

Os pelegos usaram o microfone do carro de 
som para fazer ataques à combativa Liga Ope-
rária, e como office-boys defenderam o ex-pre-
feito de Betim, Jésus Lima-PT (mandante do 
assassinato de dois operários sem casa da Vila 
Bandeira Vermelha, em 1999). 

Os metalúrgicos repudiaram a atitude de-
sesperada e eleitoreira dos pelegos do pece-
dobê e manifestaram apoio à Liga.

Combativa greve na Teksid / Nemak
 incomoda pelegos do pecedobê

De acordo com o artigo 149 do 
Código Penal, é crime reduzir uma 
pessoa à condição análoga à de es-
cravo. Aquele trabalhador que é 
submetido a jornadas exaustivas, ou 
a condições degradantes e desuma-
nas, ou que tem o seu direito de ir e 
vir negado porque ele tem uma dí-
vida com o empregador, está carac-
terizado o crime e a pena prevista é 
de dois a oito anos de cadeia, além 
de multa. 

Para mudar esta grave situação 
dos imigrantes, é preciso que os 
trabalhadores se organizem e se 
unam para reivindicar e lutar por 
seus direitos. Tais direitos não são 

diferentes dos direitos dos trabalha-
dores brasileiros. O valor da força 
de trabalho do trabalhador bolivia-
no, chileno, equatoriano, peruano, 
etc., deve ser o mesmo da força de 
trabalho do brasileiro. A luta de to-
dos nós trabalhadores é a mesma: 
por elevação dos salários, melho-
res condições de trabalho e pela 
emancipação da classe operária 
em aliança com os camponeses 
pobres. Apenas aos grandes bur-
gueses e mafiosos, interessa a di-
visão dos trabalhadores em nacio-
nalidades ou em grupos, setores, 
etc. Devemos nos unir contra todos 
estes exploradores e derrotá-los.

Grandes magazines faturam superlucros às custas do trabalho escravo de bolivianos 

Metalúrgicos da Teksid atropelam o eleitorarismo do pecedobê e fazem vigorosa greve
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Governo FMI-Lula massacra segurados e funcionários para destruir o 
INSS e impulsionar Fundos de Pensão, Previdência e Saúde privados

Mobilização pela aposentadoria e pelo direito a assistência 
previdenciária e de saúde públicas e com qualidade

Fator previdenciário  
é um mecanismo de 

extorsão utilizado pelo 
governo para dificultar 

as aposentadorias e 
reduzir os valores dos 
benefícios e pensões

A situação do trabalhador rodo-
viário Geraldinho é mais um exem-
plo do sofrimento por que passam 
milhares de trabalhadores que fa-
zem juz a aposentadoria e são gol-
peados pelo governo com a aplica-
ção do fator previdenciário e outros 
expedientes para reduzir os valores 
dos seus beneficios.

O calvário de Geraldinho, 52 
anos, é o seguinte: Desde março 
de 1972, ele trabalha no transpor-
te coletivo de Belo Horizonte, com 
carteira assinada. Começou a tra-
balhar na empresa “Carneirinhos 
Ltda”, com a idade de 16 anos, na 
função de cobrador, onde ficou até 
junho de 1973. Na mesma função, 
trabalhou na empresa “Barreiro 
de Cima Ltda”, de dezembro/1973 
à outubro/1975. Depois, em 
janeiro/1976, voltou para a mesma 
empresa “Barreiro”, já na função de 
fiscal. Em janeiro de 1981, a em-
presa Belacap Coletivos Urbanos 
Ltda sucedeu a empresa Barreiro 
no seu contrato de trabalho; onde 
trabalha até hoje (atual Saritur). Foi 
classificado na função de frentista 
manobrista em 01/01/92 e passou 
a exercer a função de motorista de 
01/03/95 em diante.

Com 36 anos de serviço no trans-
porte coletivo comprovados na car-
teira, Geraldinho procurou em abril 
de 2007 o posto do INSS para re-
querer a aposentadoria a que fazia 
juz. Conforme consta da lei atual, o 
trabalhador com 35 anos de serviço 
tem direito a aposentadoria. Pela 
legislação passada, Geraldinho teria 
este direito já aos 25 anos de ser-
viço, pois então a aposentadoria no 
caso dos rodoviários e outras cate-
gorias era considerada como espe-
cial devido a penosidade, periculo-
sidade e insalubridade do serviço.

Determinada pelo governo FMI-
Lula, a política do INSS é de exi-
gir dos trabalhadores afastados a 
participação em cursos fajutos de 
“requalificação”, para mudá-los de 
função e obrigá-los a retornar ao 
serviço, mesmo incapacitados em 
sua função original. 

É o caso do vigilante, Reginal-
do Bispo da Silva, de 41 anos, que 
exercia a profissão há mais 18 anos 
na Prosegur, empresa transnacio-
nal de transporte de valores. Com 
rotina de trabalho estafante, cum-
pria de 16 à 18 horas diárias, sem 
nenhum intervalo para descanso  
e/ou alimentação. Em entrevista, 
ele afirmou que os vigilantes almo-
çavam dentro do carro forte sem as 
mínimas condições de higiene e jan-
tavam somente após chegarem em 
casa, ou seja, altas horas da noite.

Durante o período em que tra-
balhou na empresa, Reginaldo afir-
mou que era sempre escalado para 
trabalhar nos finais de semana e 
que os carros fortes não possuíam 
um sistema de ventilação adequado. 
Além disso, os veículos eram muito 
barulhentos e insalubres devido aos 
gases expelidos pelo motor que era 
no mesmo compartimento onde fi-
cavam os vigilantes. “Os trabalhado-
res inalavam os gases o tempo todo, 
pois os motores não eram desligados 
por questões de segurança”. Com to-
dos esses fatores, o trabalhador aca-
bou por adoecer e foi afastado do 
serviço desde abril de 2003. 

Com a imposição da requalifica-
ção, Reginaldo foi obrigado a voltar 
ao trabalho na função de chaveiro, 
no dia seis de julho de 2007. Acon-
tece que essa função nem existe nos 
quadros de funcionários da empre-
sa, que não o aceitou de volta e man-
dou um ofício ao INSS dizendo que o 
trabalhador não seria aproveitado 
em seu quadro de funcionários e re-
comendando a sua aposentadoria. O 
INSS negou o benefício e o trabalha-
dor ficou sem receber da empresa e 
da instituição. Ele impetrou ação na 
justiça no dia 15 de outubro de 2007 
e até hoje não resolveu nada.

De acordo com o coordenador 
Político do Sindicato dos Rodoviários 
de Belo Horizonte, Denílson Dornel-
les, existem mais de 2.000 rodoviá-
rios nessa situação e que estes estão 
sendo obrigados a voltar ao trabalho 
sem as mínimas condições de exer-
cerem as suas atividades.

Esta é a política adotada pelos 
oportunistas do governo Lula/FMI 
que fazem de tudo para destruir os 
serviços públicos de saúde e de pre-
vidência com o objetivo de propiciar 
aos grandes burgueses e donos de 
bancos a exploração dos fundos de 
pensão e planos privados de previ-
dência e saúde.

Os trabalhadores exigem 
uma Previdência Pública e 
um atendimento de saúde de 
qualidade!

(Idade do segurado)
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Cresce a revolta contra o governo FMI-Lula que ataca os direitos previdenciários  
dos trabalhadores, pensionistas e dos aposentados 

Falsa reabilitação do INSS obriga volta 
ao serviço de trabalhador doente

A resposta do INSS  de-
morou um ano e três me-
ses. Ao receber a carta que 
concedia a sua aposentado-
ria por tempo de contribui-
ção, qual não foi a surpresa 
do companheiro Geraldi-
nho: seu salário atual (com 
horas extras incluídas) te-
ria uma redução de 40%, 
ou seja, cai de R$ 1.593,00 
para R$ 957,00. 

Essa é a mesma situação 
vivida por outros compa-
nheiros trabalhadores ro-
doviários de Belo Horizon-
te, bem como no restante 
do país, que estão na faixa 
dos 53 anos e com mais de 
35 anos de contribuição ao 
INSS. Motoristas que recebem ape-
nas o piso salarial de R$ 1.110,28 
recebem  a proposta de concessão 
do beneficio apenas no valor de R$ 
670,00 e cobradores com salário de 
R$ 555,14 teriam o beneficio conce-
dido no valor irrisório de um salário 
mínimo, ou seja, R$ 415,00. Revol-
tados, eles estão recusando o corte 
em suas aposentadorias e entrando 
com ações na justiça. 

São milhares e milhares de tra-
balhadores que estão sendo rou-
bados pelo governo FMI-Lula e sua 
gestão lesiva e predatória do INSS. 
Já, a aposentadoria dos parlamen-
tares, juízes e outros marajás, não 
sofre a extorsão feita pelo fator pre-
videnciário e são concedidas com 
pouco tempo de contribuição. 

Com a pressão pelo fim do fator 
previdenciário, o governo faz mano-
bras para aumentar o limite de ida-
de para o trabalhador se aposentar.

 “Aumento da 
expectativa de vida  

dos brasileiros” é golpe 
do governo FMI-Lula 
para reduzir o valor  
das aposentadorias  

e pensões

O governo utiliza os indicadores 
do IBGE para diminuir os valores 
dos benefícios pagos pelo INSS. A 
expectativa de vida entra no cálcu-
lo do fator previdenciário. Quanto 

maior a sobrevida, menor o valor 
do benefício.

O IBGE não toma em conta as 
classes sociais, calcula tudo pela 
média e equipara o aumento de 
vida de sobrevida de um burguês a 
do proletariado que morre cada vez 
mais cedo, como é o caso de milha-
res de jovens assassinados nas fave-
las e periferias. 

Nas últimas décadas, o governo 
intensificou a redução do poder de 
compra das aposentadorias e pen-

sões. Os fatores principais são a 
reforma da Previdência, com a ex-
tinção da integralidade e da parida-
de, o roubo perpetrado através do 
“fator previdenciário” e o arrocho 
nos reajustes que são sempre mise-
ráveis e até abaixo daqueles conce-
didos ao salário mínimo. 

Em 2008, por exemplo, o gover-
no decretou o reajuste irrisório 
de 9,1% para o salário mínimo e 
de apenas 5% para as aposenta-
dorias e pensões.



    15

A “alta programada” é sádica e criminosa
A política da “alta programada” visa acabar com a Previdência Pública e impulsionar a  

implantação da falaciosa e onerosa Previdência Privada para aumentar os lucros dos monopólios

O trabalhador com problema de 
saúde ou acidentado no trabalho 
que precisa se afastar do serviço e 
procura o INSS para conseguir auxí-
lio-doença, tem programada a data 
da suspensão de seu benefício. In-
dependente da gravidade de sua 
doença ou acidente, do tipo de tra-
tamento, tempo para recuperação, 
etc., o computador do INSS estipula 
a data do fim da concessão do be-
nefício. Isso acontece devido a utili-
zação pelo Instituto do mecanismo 
conhecido como “alta programa-
da”; instituída  por decreto de Lula 
nº 5844/06, e Orientação Interna 
do INSS nº 138 de 05/06/2006. No 
INSS é burocraticamente denomi-
nada DCB — Data de Cessação do 
Benefício, sendo que o nome ante-
rior era COPES – Cobertura Previ-
denciária Estimada. 

Isso é parte da nova “reforma” 
da Previdência perpetrada pelo go-
verno FMI-Lula e mais um de seus 
golpes contra os trabalhadores. Os 
trabalhadores sofrem o resultado 
na pele. Muitos trabalham mesmo 
doentes devido as dificuldades de 
conseguir o auxilio-doença e/ou 
aposentadoria. Em outros casos, 
quando o trabalhador consegue o 
atendimento do INSS já foi demiti-
do pela empresa. E milhares de ou-
tros, depois de ficar pouco tempo 
afastados, são obrigados a voltar 
ao trabalho e agravam-se suas do-
enças, ou não são aceitos de volta 
pelas empresas e não recebem nem 
do INSS e nem do patrão. 

A “Alta Programada” foi cria-
da na gestão do ex-presidente da 
CUT, Luiz Marinho, no Ministério da 
Previdência. Demagogicamente o 
governo declara que as mudanças 
trouxeram melhorias na saúde e 
que se oferece um tratamento justo 
e de boa qualidade. É de boa quali-
dade um serviço que corta direitos 
e uma perícia que humilha e trata o 
trabalhador como se fosse um va-
gabundo?

Alta programada  
revolta segurados  

do INSS

A “alta programada” causa a jus-
ta revolta dos segurados, conflitos 
com servidores do INSS e até corre-
tivos físicos nos “peritos”. Por culpa 
da “alta programada”, dia 29/07/07, 
dentro da agência do INSS, na cida-
de de Patrocínio, interior de Minas, 
um médico “perito” foi morto com 
um tiro na cabeça disparado pelo 
gari demitido da prefeitura local, 
Manoel Rodrigues Andrade, de 60 
anos, a quem havia sido negado o 
pedido de auxílio-doença. 

Manoel agiu sobre forte emo-
ção, depois de ser humilhado pelo 
perito. Ele ficou afastado de suas 
atividades por problemas psíquicos 
de 2004 a 2005. No ano seguinte, 
começou a maratona para estender 

o auxílio-doença, sem sucesso. Dois 
meses antes do crime, havia sido 
demitido por não poder justificar 
seu afastamento ocorrido devido 
a doença. A “perícia” negara seu 
pedido. Revoltado, decidiu matar o 
perito.

A população de Patrocínio, que 
repudiava a truculência do médico 
perito, realizou um ato de solidarie-
dade ao Sr. Manoel Andrade, pois o 
reconhecia como pessoa trabalha-
dora e honesta. 

A política do reacionário gover-
no FMI-Lula é jogar peritos, servi-
dores do INSS e trabalhadores uns 
contra os outros. Por isso, o Minis-
tério da Previdência equipa todas 
as 1.400 agências com aparelhos 
de segurança; guardas truculentos 
e concede autorização para os pe-
ritos portarem armas. 

Não  existe perícia por    espe-
cialidade médica e os chamados 
“peritos” atendem pacientes com 
quadros de saúde totalmente estra-
nhos a sua especialidade.

Declarações de  
Profissionais da  
área de saúde: 

Eles pediram para não serem 
identificados, por motivo de pro-
teção contra perseguição por par-
te do governo. Estes profissionais 
acompanham de perto e são teste-
munhas de inúmeros relatos de pa-
cientes que foram humilhados por 
“peritos” do INSS: 

- “Temos casos de pacientes que 
são chamados de preguiçosos e de 
que os mesmos estavam querendo 
viver às custas do INSS; acontece 
que eles além do estado físico de-
bilitado tinham em mãos exames 
que comprovavam  que não teriam 
condições de exercer suas ativida-
des laborais. Caso ocorrido com um 
rodoviário que após ter sido atingi-
do por um projétil de arma de fogo 
ficou paraplégico, com diagnóstico 
definitivo, se movimentando ape-
nas na cadeira de rodas. No posto 
do INSS, sua esposa que o acompa-
nhava, ao ser comunicada pelo pe-
rito da imposição de alta, disse que 

seu marido não teria condições de 
trabalhar e foi insultada pelo perito 
que os acusou de quererem viver às 
custas do governo e começou uma 
série de ofensas que só terminaram 
quando ela ameaçou de chamar a 
imprensa.”

 - “Duas pacientes ao passarem 
pela perícia do INSS tiveram suas 
cirurgias rompidas devido a brutali-
dade de uma “perita” que procedeu 
incorretamente. A “perita” forçou 
rotação interna do braço das pa-
cientes, recém submetidas a cirur-
gia de ombro (manguito rotador). 
O mais revoltante é que conforme 
orientação da direção do INSS, a 
perita não tinha identificação e as 
pacientes não tiveram como iden-
tificá-la, pois ela não tinha crachá 
e os outros funcionários se recusa-
ram a falar seu nome. O ortopedis-
ta que acompanha as pacientes fez 
relatórios  mostrando o fato e pediu 
para que as mesmas procurassem 
justiça. Uma destas pacientes, tra-
balhadora do transporte coletivo, já 
vai passar pela 3º cirurgia devido a 
tal agressão.”

- “Um paciente teve tomadas as 
suas muletas, com o perito alegan-
do que ele não precisava da mesma. 
Detalhe: Tinha sido retirado um tu-
mor do cérebro desse paciente e ele 
estava com dificuldade para andar 
(estava hemiplégico). Esse paciente 
teve seu benefício suspenso o que 
levou a indignação de todos os pro-
fissionais que o acompanham.” 

- “Um rodoviário após ser diag-
nosticado com 4  hérnias de disco e 
estar afastado por 3 anos, teve seu 
direito cassado. Ficou 2 anos so-
brevivendo de biscates, enquanto 
esperava que a justiça julgasse seu 
pedido de aposentadoria. Hoje está 
aposentado devido a ação judicial 
que foi impetrada pelos advogados 
do Sindicato dos Rodoviários de 
BH.”

- “Um motorista após apresentar 
grave quadro psiquiátrico, passou  
por várias internações e foi afastado 
do serviço.  Teve concedido apenas 
4 meses de benefício; neste perío-

do passou por várias crises e trocas 
de medicamentos. No entanto, foi 
considerado apto para exercer sua 
profissão pelos computadores do 
INSS. Passou por muitas dificulda-
des porque seu benefício foi nega-
do por dois peritos; só na terceira 
vez conseguiu o beneficio por mais 
6 meses.”

- “Um motoboy que sofreu aci-
dente de trânsito e teve trauma 
no joelho com o rompimento dos 
3 ligamentos (LCP, LCM e LCL) nos 
relatou que foi ao posto do INSS e 
a perita fez essa surpreendente de-
claração: - “Eu sei que a sua recupe-
ração é a longo prazo, porque a sua 
lesão é muito grave, mas o compu-
tador só autoriza afastamento de 
2 meses para joelho”. Pelo menos 
essa perita foi sincera e honesta!”

Declarações  
de advogados:

O Luta Classista também entre-
vistou vários advogados e todos 
afirmaram que a DCB — Data de 
Cessação do Benefício é ilegal e 
verdadeira aberração jurídica. Que 
uma norma interna do INSS não 
pode contrariar a legislação vigen-
te. Eles afirmaram que esta norma 
interna do INSS contraria a Cons-
tituição Federal e a lei 8.213/91, 
que rege os planos de benefícios 
da Previdência Social.

A data de cessação do benefício,  
ocorre na verdade para o governo 
fazer caixa. O SUS não funciona, o 
trabalhador na maioria das vezes 
não consegue realizar o tratamen-
to e se recuperar  até o termino da 
cessação do benefício e tem que de 
novo enfrentar  filas e ser humilha-
do para conseguir outra perícia.

Governo Lula  
incentiva previdência  

e saúde privadas

A cúpula do governo FMI-Lula é 
ligada aos Fundos de Pensão, princi-
palmente ianques, e atua para des-
truir os serviços públicos de saúde e 
de previdência, com intenção de im-
pulsionar a implantação dos planos 
privados de previdência e saúde. 

Os fundos de pensão lesam os 
contribuintes, como aconteceu no 
caso da recente falência da Varig, 
onde os funcionários perderam 
toda a poupança que acumularam 
para a aposentadoria. 

Impetrar ações jurídicas contra 
os abusos do INSS, realizar mani-
festações e se revoltar contra esse 
estado de coisas, é o caminho para 
os trabalhadores conquistarem 
atendimento médico e previdenci-
ário decente.

O caminho é a conquista do po-
der pelos operários e camponeses 
para assegurar uma vida digna. 

Pelo direito dos trabalhadores doentes ao afastamento e ao tratamento de saúde
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Governo FMI-Lula implantou nova lei  
de escravidão no campo

Os usineiros são heróis de Lula e Lula é o herói do latifúndio

O pelego-mor  Luiz Inácio sancionou no dia 
20/06/2008 a lei 11.718 (ex- MP 410) que elimina 
a assinatura da Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS) para contratos de até dois meses 
de trabalhadores rurais e estabelece regras piores 
para aposentadoria rural. Esta lei abre ainda mais 
precedentes para a precarização das relações de 
trabalho no campo e serve para estimular e lega-
lizar o trabalho escravo utilizado pelos latifundiá-
rios e seus gatos nos serviços de colheita, desma-
tamento, etc.

A lei 11.718 (ex-MP 410) contou com o apoio 
enfático da principal entidade patronal do meio 
rural - a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) e das pelegas Contag -Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e 
FETRAF - Federação Nacional dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil, 
ambas filiadas a CUT. Editada na surdina pelo go-
verno federal, no dia 29/12/07, tramitou a toque 
de caixa. Desde sua edição, é utilizada por empre-
gadores para burlar a fiscalização. Diversas entida-
des como a Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT) e o Sindicato Nacional dos Au-
ditores Fiscais do Trabalho (Sinait) se manifestaram 
contrárias à medida.

Em seu artigo 9, estabelece o absurdo de que 
todos direitos trabalhistas são considerados em-
butidos na diária, com “cálculo dia a dia de todas 
as parcelas de natureza trabalhista e pagas direta-
mente ao trabalhador mediante recibo”; ou seja, 
em tais recibos, pela lei se por acaso existirem, na 
mísera diária são incluídas quitação de todos di-
reitos trabalhistas (férias, décimo - terceiro, aviso-
prévio, etc.).  

Lei do governo FMI-Lula acoberta  
trabalho escravo

O trabalho escravo ainda hoje é pratica siste-
mática no Brasil, utilizado principalmente nas áre-
as rurais onde predomina a monocultura - o agro-
negócio. O setor latifundiário sucroalcooleiro, tido 
pelo gerente Lula como “heróis nacionais e mun-
diais”, é responsável por mais da metade da força 
de trabalho escrava do país.  

Segundo dados da Campanha de Combate 
ao Trabalho Escravo da CPT -  Comissão Pastoral 
das Terra, datado de 03/09/08, foram libertados 
de 1995 ao final do primeiro semestre de 2008, 
31.726 pessoas. No mesmo período, a CPT regis-
trou 55.222 denúncias. E olha que os dados da CPT 
não são completos; a maioria das grandes fazendas 
sequer é fiscalizada! E que os trabalhadores manti-
dos no regime de trabalho escravo pelo latifúndio 
são “libertados” para passar mais fome ainda!

O latifúndio perpetra até assassinatos de fiscais 
para manter intacto o seu sistema de exploração, 
como ocorreu na chamada Chacina de Unaí, região 
de  grandes plantações de feijão, no interior de Mi-
nas Gerais, onde,  no dia 28 de janeiro de 2004, 
foram emboscados e executados os auditores fis-

cais Nelson José da Silva, Erastótenes de Almeida 
Gonçalves, João Batista Soares Lage e do motorista 
Ailton Pereira de Oliveira.

Os latifundiários denunciados pelo Ministério 
Público como mandantes dos assassinatos, Norber-
to Mânica e Anterio Mânica permanecem impunes. 
Anterio Mânica (PSDB) até foi eleito prefeito em 
2004 e reeleito agora em 2008.  Sua chapa contou 
com o apoio do PT da cidade, do governador Aécio 
Neves e do vice-presidente e também latifundiário, 
José Alencar. Os irmãos Norberto e Antério Mâni-
ca, estão entre os maiores produtores de feijão do 
mundo, ficaram poucos dias presos e até hoje nem 
foram levados a julgamento.

O Estado é cúmplice do latifúndio. Não puniu 
os assassinos dos fiscais nem pune os assassinos 
e mandantes dos sucessivos massacres de traba-
lhadores perpetrados no campo e nas cidades. 

Também é conivente com o trabalho escra-
vo. Não prende nenhum latifundiário nem 
expropria as fazendas onde se praticam tais 
crimes. Outro exemplo da impunidade são 
as milícias armadas do latifúndio, integradas 
inclusive por policiais, que seguem livremen-
te atacando e matando camponeses, 
com o conluio total do Estado.

A insuficiente fiscalização do Minis-
tério do Trabalho, sempre restringida 
pelo governo e executada apenas de-
vido ao empenho pessoal dos próprios 
fiscais é burlada pelos latifundiários. 
Exemplo foi o que aconteceu com 23 
trabalhadores rurais induzidos a assi-
nar contratos nos moldes da MP 410, 
um dia após o flagrante promovido na 

Fazenda Bom Sucesso, em Paragominas, no 
Pará, por auditores fiscais do Ministério do 
Trabalho. 

No dia 12 de fevereiro deste ano, a equipe de 
fiscalização encontrou 35 pessoas - entre eles três 
adolescentes - em condições análogas à escravidão 
na propriedade pertencente ao latifundiário Gilber-
to Andrade. Ele é irmão do falecido latifundiário, 
grileiro, chefe de pistoleiros e assassino de campo-
neses, Jairo Andrade, que cometeu vários crimes na 
região sul do Pará – fazenda Forkilha. 

A denúncia que motivou à operação foi feita por 
um trabalhador que fugiu da propriedade após ser 
torturado pelo latifundiário Gilberto Andrade com 
aplicação de ferro quente para marcar gado (com 
formato de ferradura de cavalo) nos braços, rosto e 
barriga. Durante a madrugada (do dia 13 para 14), 
o “gato” (contratante da empreitada) conhecido 
por “Ceará” obrigou a maioria dos trabalhadores a 
assinar um contrato de prestação de serviço. 

No dia 27 de fevereiro de 2008, na sede da Su-
perintendência Regional do Trabalho no Pará, o 
latifundiário-torturador Gilberto Andrade apre-
sentou 23 contratos temporários de curto pra-
zo no meio rural nos termos da MP 410 (atual lei 
11.718). É o governo FMI-Lula legislando em prol 
do latifúndio!

No Ceará, dia 24/setembro/2008, 141 trabalha-
dores em condições degradantes foram resgatados 
por um grupo de fiscais do Ministério do Trabalho 
em usina de álcool, a Companhia Agro Industrial 
Vale do Curu - Agrovale, localizada no município de 
Paracuru, a 101 quilômetros de Fortaleza. 

 Os trabalhadores não tinham fornecidos equi-
pamentos de proteção individual  como: luvas, 
óculos ou mangotes , trabalham descalços ou ape-
nas com sandálias, sem alimentação adequada e 
sequer água para beber, sequer um banheiro ou 
local para a higiene, além de serem transporta-
dos em caminhões que carregavam cana-de-açú-
car, em meio a foices e outras ferramentas. Entre 
os adultos, adolescentes trabalhando também  
sem registro; só três trabalhadores tinham carteira 
assinada.

Outra grave situação ocorreu no final de 
setembro/2008, no município de Placas (PA), em 
área de difícil acesso, às margens da Rodovia Tran-
samazônica, a 1,2 mil km da capital Belém. Desta 
vez na monocultura do cacau, domínio da Perfil 
Agroindústria Cacaueira S/A, onde o Ministério Pú-
blico encontrou 120 trabalhadores e mais 30 crian-
ças em situação análoga à de escravo. Mais de 70 
famílias eram submetidas à escravidão por dívida 
na fazenda que tem uma produção milionária de 
cacau. Depois que a fiscalização deixou a fazenda, 
um trabalhador escravizado ainda foi vítima de 
torturas por parte de policiais militares locais. A 
governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, não deter-
minou nenhuma ação, pois  é aliada do latifúndio e 
conivente com o trabalho escravo. 

Até o momento, os proprietários - que não 
comparecem no local e negociam por meio de um 
advogado - não pagaram nada às vítimas. Nenhum 
desses latifundiários escravocratas foi para a ca-
deia ou perdeu suas terras! 

120 anos após a promulgação da “lei áurea”, o 
trabalho escravo continua no Brasil, agora com o be-
neplácito, estimulo e proteção do governo Lula.

Morte de camponeses  
em “acidentes” de transporte  
são mais crimes sucessivos  
perpetrados pelo latifúndio

Em Minas Gerais, em menos de quinze dias (dos 
dias 19/08 a 02/09 ) foram ceifadas as vidas de  
18 camponeses e mais de 30 ficaram feridos em 
dois gravíssimos “acidentes” com caminhões que 
transportavam trabalhadores rurais, verdadeiros 
crimes praticados pelo latifúndio, que explora a 
força de trabalho dos camponeses nos serviços da 
colheita e os transportam de forma pior que gado. 
Os trabalhadores são transportados como animais, 
jogados de qualquer jeito nas carrocerias dos ca-
minhões. Esse tipo precário de transporte é total-
mente legalizado pelo Estado e aceito pelos gover-
nos federal e estadual, órgãos de trânsito e polícia 
militar rodoviária, etc. 

O latifúndio, essa chaga que se arrasta  
há cinco séculos no Brasil, conta com 
toda garantia do seu Estado burguês. 

Trabalhador rural marcado a ferro quente por latifundiário 
e capangas quando exigiu pagamento de salários atrasados

Com a conivência do Estado, latifúndio usa precários caminhões 
como meio de transporte, ferindo e matando camponeses 
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Cresce o movimento camponês combativo e  
a aliança operário-camponesa fortalece

O movimento camponês 
combativo avança por todo 
o Brasil. 

No estado do Alagoas, na 
usina canavieira do Catende, 
os camponeses escravizados 
há décadas na lavoura de 
cana-de-açúcar ergueram a 
bandeira da Liga dos Campo-
neses Pobres. Se organizam 
para ocupar todas as terras 
da usina, decididos a serem 
donos das terras em que tra-
balham, não suportam mais 
serem explorados e assassi-
nados pelo latifúndio. 

E assim vem sendo em diversos locais do país, 
como no Norte e no Triângulo Mineiro, no Pará, em 
Rondônia e em outros estados. Uma grande massa 
de camponeses sem terra ou com pouca terra, ocupa 
os latifúndios, organiza Assembléias do Poder Popu-
lar, produz coletivamente e caminha a grandes pas-
sos na construção da Revolução Agrária.

A aliança operário-camponesa cresce e se apro-
funda, mas as dificuldades a superar ainda são gran-
des. As políticas de financiar e legislar em prol do 
latifúndio, do “agronegócio”, “aluguel de florestas” 
e “incentivo a produção de etanol”, favorecem ao 
crescimento acelerado da concentração de terra. O 
governo FMI-Lula, à serviço do latifúndio, reprime  e 
criminaliza a justa luta camponesa.

Já são 5 séculos de domínio do latifúndio e o 
problema da posse da terra só tem se agravado. 

O companheiro Zé Bentão foi um dos 
fundadores da Liga dos Camponeses Pobres 
de Rondônia, LCP, e um destacado dirigente 
revolucionário. Zé Bentão foi brutalmente 
assassinado no dia 19 de março desse ano, 
em uma tocaia armada pelo latifúndio, em 
uma estrada da região de Jacinópolis. 

Era um trabalhador muito habilidoso, 
dominava vários ofícios, compunha e tocava 
canções, um verdadeiro artista popular e 
exemplo de disciplina e dedicação. Presente 
em muitas lutas, atuou em várias regiões de 
Rondônia. Sob constante ameaça de morte, 
foi preso várias vezes, mas ficava cada vez 
mais indignado e mais disposto a lutar e 
dar a vida pela causa dos camponeses e a 
revolucão. 

O companheiro destacava-se como 
ardoroso defensor da aliança operário-
camponesa. 

Zé Bentão é exemplo a ser seguido 
para impulsionar a Revolução Agrária!

Companheiro
Zé Bentão! 

Presente!

Ligas de Camponeses Pobres expandem a organização da luta  
combativa pela terra por todos rincões do Brasil

Abaixo a criminalização do movimento camponês
Rondônia e Pará: massacre, torturas e assassinatos de camponeses

Camponês Gerolino Nogueira de Souza, 56 anos, 
acorrentado pelos pés e mãos, por 10 dias, no Hospital 

João Paulo II, em Porto Velho, Rondônia

Governadora do  Pará, Ana Júlia - PT  ordenou a “Opera-
ção Terror no Campo” que persegue, tortura e encobre 

assassinatos de camponeses perpetrados pelo latifúndio

Uma onda de ataques da imprensa reacionária, 
encabeçada pela revista “IstoÉ” e jornal “Estadão 
do Norte”, tentou isolar a Liga dos Camponeses 
Pobres, vinculá-la com guerrilhas das FARC, para 
criminalizar a organização combativa dos campo-
neses e intensificar a repressão do Estado. O dedo 
do latifúndio e do governador quadrilheiro de 
Rondônia, Ivo Cassol, está por trás da trama.

No sul do Pará, desde janeiro deste ano, foram 
assassinados 9 camponeses, sendo que a maioria 
participou da tomada da Fazenda Forkilha. Esses 
assassinatos são conseqüência da operação “Ter-
ror no campo”, chefiada pela governadora Ana 
Júlia (PT) e desencadeada desde novembro de 
2007. 

Por todo o país ocorrem violentas operações 
policiais de despejo, determinadas pela justiça do 
latifúndio e apoio dos governos estaduais e fede-
ral. Mas os camponeses não param de lutar.  

No dia 09 de setembro, a polícia militar am-
biental de Rondônia em conjunto com pistoleiros 
fardados, prendeu  e levou os camponeses para a 
sede da fazenda Mutum onde eles foram tortura-
dos e  depois levados, sem nenhum julgamento, 
para o famigerado presídio Urso Branco. As tortu-
ras teriam sido comandadas pelo major Josenildo 
Nascimento da polícia ambiental. Barbaramente 
agredido pela PM e pistoleiros, o companheiro 

Gerolino Nogueira de Souza, de 56 anos de idade 
foi internado no Hospital João Paulo II, em Porto 
Velho. Lá ele ficou acorrentado pelos pés e pelas 
mãos por dez dias, não recebeu tratamento mé-
dico adequado, vigiado por policiais e proibido de 
receber visitas. O único que esteve com ele foi um 
membro do Núcleo de Advogados do Povo – NAP, 
Dr. Ermógenes Jacinto. Os camponeses ficaram ile-
galmente trancafiados durante mais de vinte dias 
na masmora medieval e centro de torturas Urso 
Branco. 

Estas situações são demonstrações de como 
os governos do bandido Ivo Cassol, Ana Júlia, Lula 
e demais governos estaduais criminaliza a justa 
luta pela terra e trata os camponeses pior do que 
animais. Suas lideranças combativas são arbitra-
riamente presas e jogadas em presídios que são 
verdadeiras masmorras medievais. Já os bandi-
dos ricos, milionários do tipo Daniel Dantas, não 
podem ser presos, sequer algemados. Bandidos 
e assassinos latifundiários estão completamente 
impunes.

Exigimos fim das perseguições e a liber-
tação imediata de todos os camponeses 
presos no país! 

Punição para os  latifundiários e policiais 
assassinos! 

Localizado em Porto Velho, capital de 
Rondônia, o presídio José Mário Alves, triste-
mente conhecido como “Urso Branco”, é uma 
masmorra medieval, onde são perpetradas 
torturas e execuções de pobres. É o principal 
presídio do estado onde são encarcerados 
camponeses que lutam pela terra. Quando 
os presos chegam geralmente são encapu-
zados e levados para o “tampão” (celas mi-
núsculas, sem iluminação e sem ventilação,  
localizadas no subsolo) e lá são barbaramente  
torturados. 

Mais de 1.600 presos são amontoados no 
presídio (previsto com capacidade para 400). 
As celas não têm camas e os presos são obri-
gados a dormir no chão frio, isso se sobrar es-
paço. A comida é intragável, azeda e cheia de 
bichos. Castigam os presos com destruição dos 
colchões, roupas, alimentos, etc., e os obri-
gam a ficar dias e dias na quadra, sem roupas, 
expostos ao sol abrasador.  A polícia agride os 
familiares que protestam do lado de fora dos 
muros, e efetua disparos de armas de fogo e 
lança bombas. São restringidas as visitas aos 
presos, só uma pessoa uma vez por semana. 
Mas quem tem dinheiro, tem várias regalias.

Nos últimos cinco anos, cerca de 100 pre-
sos foram assassinados no “Urso Branco”. A 
direção da penitenciária e guardas insuflam 
brigas entre os detentos. Presos são jogados 
nas solitárias, nos “tampão”. À noite, policiais 
espalham o terror: chegam próximos as gra-
des, apontam escopetas calibre 12 e disparam 
contra as pessoas amontoadas nas celas su-
perlotadas. Muitos presos ficam sem dormir 
à noite com medo de serem atingidos pelos 
disparos. 

O presídio “Urso Branco”  foi conde-
nado na Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos. É um dos piores e mais 
desumano presídios do país e modelo de 
fascismo do estado brasileiro genocida. 

Presídio “Urso Branco” 
é centro de torturas

O movimento sindical classista, cada vez mais, 
deve estar fortemente unido ao movimento cam-
ponês combativo.  Compreender de forma plena 
o problema agrário e avançar no caminho da luta 
classista e combativa. 

No seio desta luta forjar  uma vanguarda que 
saiba construir e aplicar um legítimo programa de 
transformações radicais da sociedade, o Programa 
Agrário: destruição progressiva do latifúndio com 
entrega da  terra aos camponeses pobres; desen-
volvimento  passo a passo do poder em cada local;  
construção do trabalho coletivo e adoção de técni-
cas e equipamentos modernos.

E avançar com a Revolução  Democrá-
tica rumo ao socialismo e a sociedade  
sem classes!
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A situação que o povo enfrenta 
no país é revoltante. Uma espiral de        
violência ceifa a vida de nossos jovens 
e trabalhadores pobres. A polícia inva-
de favelas e bairros da periferia come-
tendo todo tipo de covardia. O exército 
invade morros no Rio de Janeiro igual 
uma força de ocupação estrangeira, 
como faz no Haiti. O rastro de sangue e 
assassinatos da ação policial tem sem-
pre a mesma versão cínica: “polícia en-
frenta e mata bandidos ou traficantes 
de drogas”.  Mas não há despreparo 
da polícia; ela é treinada e comandada 
para fazer exatamente o que está fa-
zendo – aterrorizar e matar pobres. 

As cadeias estão superlotadas por 
pessoas miseráveis, muitas delas ino-
centes, submetidas a todo tipo de tor-
tura e humilhação.  Os números de pes-
soas assassinadas e feridas a bala são de 
um país em guerra. De um lado o apara-
to repressivo do Estado, armado até os 
dentes, e do outro uma massa empo-
brecida, do campo e da cidade, violada 
em seus mais elementares direitos. Há 
um clima de histeria criado pelo mono-
pólio da imprensa reacionária pedindo 
mais repressão, exigindo mais sangue. 

Nossos jovens são apresentados como 
monstros e estão sendo caçados e aba-
tidos como animais ferozes. 

Mas não estamos propriamente 
numa guerra. Quando só morre gente 
de um lado, não é guerra, é genocídio. 
Esta é a política de controle social do 
imperialismo, colocada em prática por 
este velho Estado: tem fábrica, igreja 
ou cadeia. Se a fábrica não precisa e a 
igreja não consegue atrair, jogue nas 
cadeias ou mate. 

 
Violação de direitos e  

perseguição aos pobres
 
Fala-se muito que vivemos num 

Estado democrático de direitos. Os 
chamados direitos sociais inscritos na 
constituição nos servem alguma coisa? 
O povo tem direito a educação e a saú-
de? Tem direito a moradia, ao trabalho 

e remuneração 
que cubra suas 
necessidades bá-
sicas? Uma famí-
lia do povo tem 
tranqüilidade para 
criar e educar os 
seus filhos? Uma 
pessoa do povo é tratada pela polí-
cia como inocente até que se prove o  
contrário?  

Pela constituição, o salário mínimo 
deveria ser de mais de 2 mil reais. O tra-
balhador que recebe 415 reais está sen-
do roubado todo mês em mais de 1.600 
reais. Algum governante já foi preso por 

cometer este assalto 
contra milhões de tra-
balhadores? Não, mil 
vezes não! Não há de-
mocracia para o povo, 
nossos direitos assim 
como a democracia e 
a república no Brasil é 
uma mentira!

 
Corrupção,  

crise moral e 
impunidade 
para os ricos
 
Para as classes do-

minantes existe um 
outro Brasil. O governo socorre com 
bilhões de reais os especuladores ban-
queiros, latifundiários e monopólios 
para socorrê-los da bancarrota mundial 
do capitalismo. Já as pequenas e mé-
dias empresas resta-lhes a falência em 
meio a dívidas, impostos escorchantes, 
falta de crédito e altas taxas de juros.

No Brasil dos ricos, os escândalos 
explodem diariamente envolvendo al-
guns políticos ou altas figuras das clas-
ses dominantes. A crise agudiza muito 
a luta entre eles. E são sempre acusa-

ções gravíssimas de rou-
bo, malversação e desvio 
de dinheiro público, cor-
rupção, traição, tráfico, 
suborno, prevaricação, 
chantagem, assassinato, 
etc. Mas tudo termina 
inevitavelmente no es-
quecimento ou na absol-
vição pela justiça, apesar 
de abundância de provas. 
Quando ocorre de al-
gum membro das classes  
dominantes ser preso, 
logo surgem protestos 
contra o abuso de auto-

ridade, contra o espetáculo do uso de 
algemas, contra as péssimas condições 
carcerárias!

 No mais, os ricos seguem suas vi-
das de nababos, com ostentação, luxo 
e desperdício, às custas da exploração 
dos trabalhadores e numa afronta ao  
povo que é submetido as mais terríveis 
condições.  

 
Ditadura e democracia, 

duas faces de uma  
mesma moeda

 
Faz parte da contra-propaganda do 

imperialismo e de seus aliados (incluin-
do aí o oportunismo) falar de uma de-
mocracia absoluta e em contraposição à 
ditadura. É uma concepção reacionária 
usada  para confundir as massas e deso-
rientá-las na luta por uma nova demo-
cracia. É a concepção vulgar para sus-

t e n t a r 
que hoje 
vivemos 
n u m a 
d e m o -
cracia e 
que di-
t a d u r a 

ocorreu no período do ge-
renciamento militar. 

A rigor, no Brasil, não 
temos um governo nacio-
nal. Os governantes das 
classes dominantes nati-
vas (grande burgueses e 
latifundiários) são meros 
gerentes dedicados a per-
petuar a dominação im-
perialista sobre o país. As 
leis, a justiça, o exército e a 
policia são para proteger a 
ação dos monopólios que 
exploram ao extremo os trabalhadores 
e as riquezas nacionais. A sociedade 
brasileira está irremediavelmente divi-
dida em classes antagônicas e irrecon-
ciliáveis. A democracia que existe para 
os ricos é ao mesmo tempo ditadura 
para os pobres. Não seria possível aos 
ricos explorar e submeter a nação sem 
uma ditadura tão feroz sobre o povo. 

Tão decantadas pelos imperialistas, 
oportunistas, pelegos e traidores, esta 
democracia parlamentar e as eleições 
nada mais são que o “direito” do povo 
escolher quem irá lhe chicotear nos 
próximos 4 anos.  O que para os ricos é 
democracia, para os pobres é ditadura. 
O povo só conhece obrigações e o peso 
da repressão para que não se rebele. 

 
Criminalizar o movimento 
popular para tentar deter  

o levante das massas
 
Mas onde há exploração e opressão 

há sempre resistência. O levante das 
massas é inevitável. Desmascara-se a 
gerência FMI-Lula, governo desta es-
querda oportunista, carreirista e eleito-
reira. Suas organizações de colaboração 
de classes e conciliação com o Estado 
desmoralizam-se. Esse é um duro golpe 
a este sistema de dominação. 

Novos movimentos de massas estão 
surgindo trilhando o caminho da luta 
classista, combativa e independente.  

A luta operária, camponesa, estudantil, 
feminina, de professores, etc., ganha 
novas e grandiosas perspectivas. 
A criminalização dos movimentos 
sociais é a resposta deste velho e 
podre Estado. Estes movimentos estão 
sendo acusados de envolvimento com 
drogas, de formação de quadrilha para 
colocá-los na ilegalidade e justificar a 
perseguição, prisão e assassinato de 
suas lideranças. 

 
Organizar o povo para  
conquistar uma nova e  
verdadeira democracia
 
Se o regime de democracia para os 

ricos e ditadura para os pobres arruína 
o nosso povo temos que nos organizar 
para a construção de uma nova e 
verdadeira democracia. 

E como ainda estaremos numa 
sociedade de classes com interesses 
antagônicos e irreconciliáveis, será 
uma democracia para as classes 
populares e ao mesmo tempo uma 
ditadura sobre os grandes burgueses e 
latifundiários. 

Só que uma nova democracia, 
com um novo caráter, pois será uma 
democracia para a grande maioria 
e uma ditadura para uma pequena 
minoria. E, ao contrário de servir ao 
atraso e à subjugação nacional, servirá 
ao progresso e à conformação da 
república e da nação brasileira.

O velho e podre Estado brasileiro acoberta crimes dos ricos enquanto pratica o genocídio contra os pobres

“O crime do rico a lei o cobre
O Estado esmaga o oprimido
Não há direitos para o pobre
Ao rico tudo é permitido.” 
                         (A Internacional)

Os desafios em ser  
jovem nos dias de hoje

As classes dominantes e o Estado 
reacionário tratam a juventude com 
enorme desprezo e uma política bem 
clara: alienação cultural, degradação 
moral e drogas (incluindo aqui, com 
peso, o álcool). A partir daí, tratar 
o problema da dependência das 
drogas como um problema de polícia 
e não como um problema de saúde, 
serve à política de criminalização e 
repressão dos jovens das classes 
populares. 

O sucateamento da escola pública, 
professores desmotivados, falta de 
empregos, não permite qualquer 
perspectiva profissional a milhões de 
jovens estudantes. Um verdadeiro 
desastre acontece. Os estudantes são 
fraudados em seu direito a educação

Existem 27 milhões de jovens na 
escola pública em todo o país. Com 
a aprovação automática implantada 
nestas escolas, 60% dos estudantes 
(16,2 milhões), saem da escola como 
analfabetos funcionais. Isto significa 
que, após 11 anos de “estudo”, eles 
não conseguem interpretar o que 
lêem e nem dominam as quatro 
operações da aritmética. 

Atrair a juventude para a luta 
política, despertar seu espírito 
rebelde, inconformado e insubmisso 
para integrá-la na luta popular. 

Esta é uma tarefa de todos 
trabalhadores classistas e um 
importante instrumento para que 
os jovens enfrentem e vençam seus 
desafios nos dias atuais.

Taxista Paulo Roberto Amorim, pai do menino assassinado 
pela polícia militar do Rio de Janeiro, João Roberto, de 
apenas 3 anos, no dia 07/07/08, desabafa indignado:  
“O Estado não tem carta branca pra matar ninguém!...”

Polícia age a serviço do latifúndio e destrói acampa-
mento de camponeses pobres. Mas a luta campone-
sa não retrocede e avança (veja página 17)

Exército assassina três jovens no Morro da Providência, no 
Rio de Janeiro, dia 14/06/08. Povo indignado e revoltado  
faz manifestação de protesto em frente ao comando militar.

Fora exército brasileiro do Haiti
democracia para os ricos  
e ditadura para os pobresBrasil: 
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O alcoolismo é uma doença e tem tratamento

Questionário

Qual foi a contagem?  Respondeu sim quatro vezes ou mais? Em caso positivo, é provável que você tenha um problema sério de bebida, ou poderá tê-lo 
no futuro.  Então meu amigo, procure enquanto é cedo o A.A. Assuma que você é um alcoólatra. O A.A vai lhe ajudar.

Companheiros trabalhadores relatam que graças o assumimento de sua condição como alcoólatra, ingresseram no A.A, combateram a doença e hoje 
vivem mais felizes, de bem com a família e com sobriedade. Relatam como é bom viver sóbrio. O lema do A.A. é: “Se você quer beber o problema é seu. Se 
você quer parar de beber, o problema é nosso.” O caminho apontado é  “evitar o primeiro gole”, não se diz: “não vou beber nunca mais”, e sim “não vou 
beber nestas próximas 24 horas”, e assim dia após dia, com o apoio coletivo na participação das reuniões de grupo.  

Todos nós certamente conhece-
mos pelo menos um trabalhador, in-
dependente de idade, sexo, etc., que 
tem sérios problemas com o alcoo-
lismo. Muitos são bons profissionais, 
pessoas trabalhadoras, com apreço 
pela família mas que se transformam 
quando tomam bebidas alcoólicas. 

Se não conseguem ficar livres 
desta dependência, com o passar 
dos anos freqüentemente passam 
a ter problemas na família ou no 
trabalho. As vezes,  perdem a família, 
perdem o pouco patrimônio que 
têm. O alcoolismo destrói a vida 
de  muitas pessoas e famílias. É uma 
doença incurável, citada no código 
internacional de doenças, mas que 
tem tratamento simples e bastante 
eficaz.

A burguesia incentiva o alcoolismo 
e o uso de drogas. Propagandas na 

televisão, jornais, etc., exaltam as 
bebidas e o fumo. Isso porque são 
negócios altamente lucrativos e 
porque o álcool e as drogas afastam 
as pessoas da consciência da raiz dos 
seus problemas e das lutas sociais. 

Interessa aos ricos manter os po-

bres distantes das 
lutas contra as desi-
gualdades, a opres-
são e injustiças há 
que são submetidos. 
E o álcool é o princi-
pal instrumento para 
isso. Desde peque-
nas, as crianças e os 
jovens são bombar-
deados por propa-
gandas para beber 
e fumar. As compa-
nhias de bebidas, de 
cigarros e os grandes 
atacadistas das dro-

gas são protegidos pelo sistema. A 
polícia ataca apenas o pequeno trafi-
cante, na maioria das vezes se alia a 
eles e pratica extorsões; mas nunca 
acaba com o tráfico que cresce cada 
vez mais.

O alcoolismo é uma doença e não 
um vício como é tratado usualmente.  
Os que têm esta doença sofrem 
muito com os problemas que causam 
para si e para seus familiares. De um 
modo geral, a medida que a doença 
se agrava, aumenta o consumo e a 
dependência E se esforçam sozinhos 
para se livrar da dependência e não 
conseguem, mais se abatem, se 
entregam e criam justificativas para 
si mesmos, para beberem ainda mais. 
Aí vira um círculo vicioso.

Mas tem tratamento a doença do 
alcoolismo. Para isso é necessária a 
decisão do doente de conhecer a sua 
dificuldade e enfrentá-la.

Somente você poderá deter-
minar, se é um alcoólatra. Se você 
bebe pelo paladar ou pelo efeito.

Então responda:

01-  Já tentou parar de beber por uma semana (ou mais), conseguiu atingir  
 seu objetivo?

Sim(   )                                     Não (   )

02-  Ressente-se com os conselhos dos outros que tentam fazê-lo parar de  
 beber?

Sim(   )                                     Não (   )

03-  Já tentou controlar sua tendência de beber demais, trocando uma  
 bebida alcoólica por outra?

Sim(   )                                     Não (   )

04-  Tomou algum gole pela manhã nos últimos doze meses?
Sim(   )                                     Não (   )

05-  Inveja as pessoas que podem beber sem criar problema?
Sim(   )                                     Não (   )

06-  Seu problema de bebida vem se tornando cada vez mais sério nos  
 últimos doze meses?

Sim(   )                                     Não (   )

07-  A bebida já criou problema no seu lar?
Sim(   )                                     Não (   )

08-  Nas reuniões sociais onde as bebidas são limitadas, você tenta conseguir  
 doses extras?

Sim(   )                                     Não (   )

09-  Apesar da prova em contrário, você continua afirmando que bebe  
 quando quer e para quando quer?

Sim(   )                                     Não (   )

10-  Faltou ao serviço durante os últimos doze meses, por causa da  
 bebida?

Sim(   )                                     Não (   )

11-  Já teve algum desmaio durante uma bebedeira?
Sim(   )                                     Não (   )

12-  Já pensou alguma vez que poderia aproveitar muito mais a vida, se  
 não bebesse? 

Sim(   )                                     Não (   )

Tropas do exército brasileiro 
ocupam o Haiti e reprimem o 
povo do país. Enviadas por or-
dem de Lula, a pedido de Bush, 
a tropa foi deslocada em junho 
de 2004, quatro meses depois do 
golpe de Estado que derrubou o 
presidente eleito Jean Bertrand 
Aristide. O golpe militar foi exe-
cutado sob o comando e para 
atender aos interesses do Esta-
dos Unidos. Atolados no Iraque, 
os ianques se servem do governo 
lacaio de Lula para que o exerci-
to do Brasil lidere a imperialista 
e criminosa força de intervenção 
da ONU, a “MINUSTAH” ou “ca-
pacetes azuis” que sustenta um 
governo títere e perpetra assassi-
natos e guerra contra os pobres.

Já são mais de 4 anos de abu-
sos, assassinatos e perseguições 
ao povo do Haiti. A miséria do 
povo do Haiti só aumenta, o 
desemprego é de mais de 50%,  

a maioria passa fome, vive em fa-
velas, com falta de água, esgotos 
a céu aberto, etc.. 

O  exército brasileiro é uma 
força de ocupação, recebe ar-
mamento e ordens do Estados 
Unidos e atua junto com a polícia 
do Haiti para cometer massacres 
contra o povo do país, tudo con-
forme as regras de dominação 
imposta pelos ianques e também 
aplicadas no Iraque.

Nos bairros de Porto Príncipe 
(capital do Haiti), tal como nas 
favelas do Rio de Janeiro e São 
Paulo, nas barriadas de Bogotá e 
Medellín, pratica-se uma guerra 
contra os pobres que não tem 
a menor intenção de superar a 
pobreza e sim de impedir que o 
povo se organize e resista.
Fora exército brasileiro do Haiti!     
Viva a heróica resistência do 
Povo do Haiti!

Fora exército brasileiro do Haiti

Povo do Haiti protesta contra repressão 
executada pelo exército brasileiro e o 

aumento da miséria.

Entre em contato com o A.A. de sua cidade
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Viva a luta classista e combativa!

ILPS impulsiona lutas populares e antiimperialistas         

A maioria dos atuais governos elei-
tos nos países da América Latina se 
auto proclamam governos “popula-
res” e de “esquerda” mas não passam 
de embustes. Fazem discursos contra 
os EUA e proclamam arengas de inde-
pendência nacional, mas são lacaios 
dos ianques e também se aliam à ou-
tras potências imperialistas.

Anunciam medidas demagógicas 
em defesa dos direitos do povo de seus 
respectivos países, porém na prática 
aplicam as contra-reformas ditadas pelo 
Banco Mundial e FMI que retiram direi-
tos dos trabalhadores e favorecem ban-
queiros, a burguesia e latifundiários. 

Não passam de embustes os go-
vernos de Luiz Inácio no Brasil, Hugo 
Chávez na Venezuela, o casal Kirchner 
na Argentina, Evo Morales na Bolívia, 
Tabaré Vázquez no Uruguai, Michele 
Bachelet no Chile, Rafael Corrêa no 
Equador, Alan Garcia no Peru, Daniel 
Ortega na Nicarágua e, agora, o bispo 
Fernando Lugo no Paraguai. A exem-
plo de Lula, todos fizeram promes-
sas mentirosas para angariar votos e 
depois de eleitos traíram o povo  e 
presentearam com recursos e as me-
lhores terras para os latifundiários, 
fartos financiamentos para os bur-
gueses, todas vantagens e lucros re-
cordes para os banqueiros. Entregam 
toda a riqueza nacional nas garras dos 
monopólios. 

A eleição de governos ditos de 
“esquerda” é a estratégia mais usada 
atualmente pelos imperialistas para 
aprofundar a dominação sobre os po-
vos da América Latina, o controle da 
Amazônia e das riquezas naturais.

A tão falada nacionalização do gás 
e do petróleo na Bolívia não passa de 
propaganda falaciosa e discursos dema-
gógicos do presidente  Evo       Morales. 
O que a grande imprensa monopolis-
ta chama de nacionalização é a mera  
re-negociação dos tributos e royalties 
cobrados das grandes transnacionais. 
Estas continuam a explorar e lucrar com 
os recursos do país. 

A crise atual na Bolívia é causada 
pela disputa entre os grupos de poder 
pelo controle da exploração do gás e 
do petróleo. É a pugna entre as dife-
rentes frações das classes dominan-
tes locais e seus respectivos grupos 
monopolistas de mandatários inter-
nacionais. No centro desta contenda 
está a burguesia burocrática repre-
sentada pelo governo de Evo Morales 
e deputados do MAS (querem  impor 
uma nova constituição e reforma po-
lítica que favoreça seus interesses), e 
a burguesia compradora e latifundi-
ários representada pelos governado-
res da “Meia Lua”(Estados de Pando, 
Beni, Santa Cruz, Chuquisaca e Tarija). 
- querem maior poder político e con-
trole econômico.

Evo traiu a sua principal promessa 
de campanha, a da nacionalização e 
industrialização do gás e petróleo, 
além da reforma agrária. Acirra-se 
a disputa entre os grupos de poder 
que provocam  enfrentamentos en-
tre diferentes setores da população, 
usados como “bucha de canhão”. 
Recentemente, esse conflito causou 
a morte de 30 pessoas e centenas fi-
caram feridas. 

O povo boliviano e os demais po-
vos da América Latina, amargam com 
as altas no preço dos alimentos, o de-
semprego, além da brutal exploração 
e repressão do Estado e bandos de 
para-militares. 

A saída para o povo boliviano bem 
como para todos os povos da Améri-
ca Latina é construir um verdadeiro 
campo de luta popular independente 
dos governos da falsa esquerda opor-
tunista. Construir organizações clas-
sistas e revolucionárias diferentes 
daquelas dos que tem um pé dentro 
do governo e outro fora.  

É necessário o avanço da união e 
da luta dos operários e camponeses 
em cada país do continente. Romper 
a camisa de força do reformismo e do 
eleitoralismo para liberar a energia 
revolucionária dos trabalhadores e 
povo pobre e assim derrotar os res-
pectivos governos e o imperialismo.

Povos da América Latina seguem sendo explorados e oprimidos  
pelos governos da falsa esquerda oportunista

Governos “populares” são embuste

A Liga Internacional de Luta 
dos Povos (ILPS), organização 
a qual a Liga Operária e outras 
entidades classistas do Brasil 
são filiadas, realizou com êxito 
sua Terceira Assembléia Inter-
nacional, nos dias 18, 19 e 20 
de junho/2008, em Hong Kong. 
Com o tema: “Fortalecer a luta 
dos povos, unir para construir 
um novo mundo, contra a agres-
são imperialista, o terrorismo 
de Estado, saques e a destruição 
social”, a Assembléia reuniu 265 
participantes representando 165 
organizações classistas e popu-
lares, de trinta países dos cinco 
continentes. 

O militante comunista filipino 
exilado na Holanda e presidente da 
ILPS, Professor José Maria Sison, fa-
lou à Assembléia por um vídeo via 
internet por estar impedido de sair 
do país. Entre outras questões, citou 
as condições favoráveis para fortale-
cer a ILPS, os desafios e tarefas ur-
gentes. 

Antevendo a atual crise do siste-
ma capitalista, a Declaração Geral 
da Assembléia ressaltou: 

“O USA, que é o coração do sis-
tema, está atormentado por uma 
grave crise econômica e financeira 
e está produzindo ondas de destrui-
ção econômica e social em todos os 
países imperialistas, nos chamados 

Povo reage contra a repressão das polícias dos governos oportunistas que continuam 
a atacar os trabalhadores, como no caso da gerência Evo Morales, na  Bolívia

mercados emergentes e pior do que 
nunca nas semicolônias e países de-
pendentes da Ásia, África e América 
Latina... O pioramento diário das 
condições de opressão e exploração 
exige da ILPS a intensificação de 
seus esforços para mobilizar e orga-
nizar os povos...”

Uma nova direção foi eleita, com-
posta por 27 membros regulares. 

Os relatos dos participantes 
mostram que os povos estão lutan-
do por todas as partes do mundo. 

Nos próprios países imperia-
listas da Europa com as greves 
e grandes rebeliões da juventu-
de proletária. Greves gerais pa-
ralisaram a França, Alemanha, 
etc., com os trabalhadores pro- 

testando contra o aumento da jor-
nada de trabalho e corte de direi-
tos. Os motoristas de caminhões 
também protagonizaram uma gran-
de paralisação da França, Espanha e 
Portugal, etc. As greves e tomadas 
de terra nos países da América La-
tina, da Ásia e África. A luta armada 
revolucionária de libertação nacio-
nal como Iraque, Palestina, Afega-
nistão, a do ETA na Espanha, PKK na 
Turquia, a luta armada das Farc na 
Colômbia e as guerras populares na 
Índia, Filipinas, Turquia, Peru, etc. 
No Nepal, o povo vive um dilema 
após dez anos de guerra popular 
com que conquistou a liberdade e 
poder nas regiões liberadas e der-

rubou a monarquia feudal de 200 
anos, sob a liderança do PCN(M). A 
revolução está na encruzilhada e es-
tancada com a formação do gover-
no de coalizão do PCN(M) com as 
forças revisionistas e da burguesia 
compradora pró-indu e pró-ianque. 
Estas forças da reação estão prepa-
rando a contra-ofensiva da contra-
revolução.

A intervenção do representan-
te da Frente Democrática Nacio-
nal das Filipinas, Luis G. Jalandoni,  
destacou “os avanços da revolução 
filipina e da guerra popular dirigida 
pelo Partido Comunista das Filipi-
nas (PCF). 

A despeito da mais intensa re-
pressão desencadeada pelo regi-
me Arroyo (presidente Glória Ar-
royo) que tem por detrás o USA, 
as forças revolucionárias conti-
nuam consolidando-se e expan- 
dindo-se. O NEP - Exército Guerri-
lheiro Popular - executou mais de 
500 ofensivas táticas, de março de 
2007 a março de 2008.”

Manolis Arkolakis, Vice Presi- 
dente da ILPS, denunciou que “o 
terrorismo estatal bem como a polí-
cia e a repressão armada tornaram-
se as únicas maneiras para vários 
governantes controlarem o descon-
tentamento popular. Fez uma con-
vocação para a luta contra as bases 
militares e o imperialismo.

3ª Assembléia Internacional da ILPS, em Hong  Kong, impulsiona lutas dos povos


