
Viva o 1º de Maio 
Classista e combativo!

Nós da Liga Operária como parte do 
proletariado internacional, saudamos de 
forma efusiva, classista e combativa o dia de 
todos os trabalhadores do mundo. Viva o 1º 
de maio classista e combativo de 2021!

Saudamos o glorioso proletariado 
internacional, classe mais avançada da 
história, cuja vicissitude é a criação de uma 
nova sociedade, sem opressão e exploração do 
homem pelo homem. Saudamos, pelo nosso 
glorioso dia, as massas oprimidas de todo o 
mundo: as massas operárias, camponesas, 
indígenas, quilombolas e de mulheres, que 
lutam contra o julgo da opressão.

Saudamos os povos e nações oprimidas 
que resistem bravamente aos ataques e 
investidas das potências e superpotência 
imperialistas, principalmente ianque, nos 
frontes das Guerras de Libertação Nacional 
na Palestina, Síria, Afeganistão, Iraque e 
povos do Oriente Médio e Norte da África. 
Saudamos as massas organizadas e dirigidas 
pela vanguarda proletária e suas direções 
que lutam com Guerra popular no Peru, 
Índia, Turquia e Filipinas. Afirmamos: as 

massas são todo poderosa e que organizadas 
e dirigida por uma vanguarda revolucionária 
são capazes de destruir esse velho sistema 
de exploração e opressão e construir a Nova 
Sociedade, mais justa e igualitária.

Saudamos e prestamos nossos mais sinceros 
sentimentos as massas que tem sofrido os 
efeitos nefastos das políticas imperialistas 
em todo o mundo, que com a pandemia do 
coronavírus foi levado a genocídio geral nas 
nações e povos oprimidos. 

Nos somamos às iniciativas de elevar 
o protesto popular, pois somente em luta 
podemos desvelar o verdadeiro caráter de 
classe do capitalismo, identificar claramente 
nossos inimigos e nos unificarmos nas 
consignas: “Proletários de todo mundo, uni-
vos!” e “façamos nós com nossas próprias 
mãos tudo o que a nós nos diz respeito”. 
Desfraldando, defendendo e aplicando o 
classismo, pois nossa classe é uma só, não 
apenas categorias, por isso superamos 
as divisões que nossos inimigos querem 
nos impor e nos identificamos enquanto 
trabalhadores, predicamos também a 

combatividade pois a conciliação oportunista 
se constituiu, na história, o perigo principal 
de nossa luta. 

Uma vez mais saudamos a todos os heróis 
e heroínas do nosso povo que verteram o 
seu generoso sangue na luta contra toda a 
exploração e opressão com efusiva reverência 
aos operários assassinados, nas jornadas do 
1º de maio de 1886 em Chicago – USA, por 
lutarem por melhores condições de vida e 
trabalho, avivando a chama da luta operária 
por uma nova sociedade, marco histórico 
desta data. Heroísmo que avermelhou 
ainda mais a gloriosa bandeira da luta dos 
trabalhadores e povos oprimidos de todo o 
mundo.

Em todas as nossas lutas classistas e 
combativas, levamos altivamente o grande 
exemplo dos companheiros: Albert Parsons, 
Louis Lingg, Adolf Fischer, George Engel, 
August Spies, Michael Schwab, Samuel 
Fielden e Oscar Neebe (na imagem abaixo), 
que sempre estão presentes na luta! Sigamos 
seus exemplos, organizemo-nos e tomemos 
em nossas mãos o nosso destino!

Albert Parsons, Louis Lingg, Adolf Fischer, George Engel, August Spies, Michael Schwab, Samuel Fielden e Oscar Neebe

Viva o internacionalismo proletário!

Nas manifestações de junho de 2020 uma faixa destaca em meio as massas em luta: PELA NOVA DEMOCRACIA!
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Viva a criação dos Comitês Sanitários de Defesa Popular!

A grave situação que assombra o mundo é puxa pela 
profunda crise do imperialismo ianque. Mas enganam-
se os que pensam que essa é resultado da “crise da 
covid-19” que colocou aquele país no topo do ranque de 
infecção e mortes por quase todo o ano de 2020, pois na 
realidade é a grande desaceleração da economia do USA, 
que fragilizada tem que enfrentar o acossamento de suas 
bases pelas demais potências imperialistas, fenômeno 
que tem gerado grande a divisão das classes dominantes 
e grupos de poderes na luta por qual política aplicar 
diante da queda de sua economia, que já se encaminha 
para um verdadeiro crack, e apresenta os sinais iniciais 
do questionamento de sua condição de superpotência 
hegemônica única, pelas demais potências imperialistas, 
particularmente pela superpotência atômica Rússia.

Os abalos constantes nas economias dos países 
imperialistas têm obrigado todos os países a realizar as 
políticas de “ajustes” ou “austeridade” que na verdade 
são o aumento da exploração dos trabalhadores, com 
corte de direitos, diminuição de salários e maior saqueio 
das colônias e semicolônias. Fenômeno que prova que 
já não podem seguir governando como fizeram até 
hoje. Tal situação indica mesmo que entramos em um 
novo momento da história caracterizado de um lado 
pelo aprofundamento da crise do sistema capitalismo, 
em sua última e derradeira fase de desenvolvimento, 
o imperialismo, e por outro, pelo levantamento em 
ondas, cada vez maiores e mais consciente, das massas 
em todo o mundo, contra a exploração e opressão que 
são incrementadas como reflexo da profunda crise 
econômica. A chamada “crise da Covid-19” não passa 
de uma falácia desavergonhada, pois a crise não é 
provocada pela pandemia e sim é agravada e exposta 
de forma clara por essa. Há tempos as potências 
imperialistas não têm logrado uma recuperação 
sustentável de suas crises e uma após outra incrementam 
a exploração dos trabalhadores e saqueio das nações 
para ganharem sobrevida.

Em um ano de pandemia, que já ceifou a vida de 
mais de 3,15 milhões de pessoas em todo mundo, dessas, 
mais de 401 mil só no Brasil, foi o bastante para que 
toda a maquiagem que pintava o capitalismo como o 
melhor dos mundos se desfizesse por completo e expôs 
cabalmente sua essência podre burguesa, revelando sua 
cara monstruosa, inclemente e genocida. Vimos a pugna 
entra as potências imperialistas pela monopolização dos 
equipamentos para tratar os doentes passar à pugna pela 
concentração, nos países imperialistas, das vacinas e o 
genocídio aberto das massas empobrecidas. Que outra 
explicação pode ser dada para que o USA passasse a ter 
o maior índice de vacinação do mundo? 

A pandemia caiu como uma luva para o manejo da 
crise econômica, pois serve de desculpa para a aplicação 
das políticas mais draconianas de corte de direitos, 
dos trabalhadores e consequente aumento da mais-
valia; levou a drástica redução da produção, fenômeno 
semelhante à destruição de forças produtiva feito outrora 
com as grandes guerras imperialistas e permitiu uma 
grande concentração de capitais nas grandes empresas 
que puderam se sustentar e açambarcar as pequenas 
e médias que quebraram. Tudo isso ainda pôde ser 
levado a termo sem enfrentar o protesto popular, pois 
fora justificado e sustentado na comoção, alardeada 
pelo monopólio de imprensa de “combater o inimigo 
comum de todos”, no isolamento social impositivo, 
para imobilizar a rebelião das massas, desmobilizando-
as enquanto prepara, legaliza e aumenta a repressão e 
criminalização da luta popular.

A grave situação que a pandemia levou as massas 
em todo o mundo é resultado direto do capitalismo, 
e sua profunda crise, principalmente em sua fase 
monopolista, imperialista, e não o contrário, pois este 
é a busca cega e selvagemente dos recursos naturais 
na busca do lucro a máximo, das guerras de rapina, 
genocídios e espoliação das nações oprimidas e seus 
povos visando a ampliação de seus domínios em pugna 
com seus pares imperialistas.

O agravamento e a agudização de todas as 
contradições fundamentais neste período da história, 
particularmente a principal delas, a que opõe nações e 
povos oprimidos ao imperialismo, formam o caldo de 
cultura no qual se levantam as amplas massas populares 
em rebeliões contra a exploração, opressão, subjugação 
nacional e guerras de agressões imperialistas por todo o 
mundo. Rebeliões populares que têm sacudido o mundo 
todos os anos e mesmo sobre o verdadeiro estado de 
sítio, criado com o pretexto de combater a pandemia em 
2020, as massas se colocaram de pé no ventre a besta-
fera, na superpotência hegemônica única o USA, em 
protestos que se repercutiram em todo o mundo contra 
o racismo e o fascismo. Nos países oprimidos as massas 
seguem em combate contra as medidas de retiradas de 
direitos, contra a subjugação nacional e o saqueio das 
nações como foram as manifestações no Paraguai, 
Chile, Equador e as manifestações contra o governo 
no Brasil. O terceiro mundo está prestes a queima em 
barricadas, protestos e levantamentos urbanos e rurais.

 As políticas ianques, para a superação de sua crise, 
exigem avançar na dominação colonial como forma de 
criar as condições favoráveis para o aumento do saque 
das nações e povos sobre seu domínio, particularmente 
da América Latina seu quintal, neste intento avançam 
no projeto de estabelecer uma base militar no Brasil, 
acordo vende-pátria que está entregando a Base de 
Alcântara para os ianques. A sanha imperialista por 
garantir o domínio de suas corporações para que não 
seja perturbado pela disputa interimperialista, com 
Rússia e China, acelera o plano de militarização da 

Moribundo e agonizante o imperialismo maneja a 
pandemia, para dar vasão à crise de decomposição

Massas nas ruas do imperialismo ianque cobram o assassinato de George Floyd

Vacina para o povo, já! Construir Comitês de Defesa Sanitária
Está sendo impulsionado em todo o país a 

criação de Comitês Sanitários de Defesa Popular, 
que se desenvolvem em bairros, vilas, favelas, 
acampamentos de tomadas de terras pelos 
camponeses e na luta pela moradia nos centros 
urbanos, local de trabalho, escolas e universidades. 
O povo para se defender coletivamente, lança de 
forma consciente e criadora sua arma contra a 
pandemia do Sars-Cov2 (Covid-19), negligenciada 
pelas autoridades, que já assassinou mais de 401 
mil pessoas, no Brasil. Na busca de suprir as 
necessidades básicas de higiene e saúde e criar 
melhores condições de vida negada por esse 
governo militar genocida de Bolsonaro. 

Os Comitês atuam, mobilizando e organizando 
o povo com atividades e luta em defesa da saúde 
pública, da vacinação para o povo, da testagem 
em massa e construindo ações de solidariedades à 
milhões de brasileiros que caíram na miséria com o 
agravamento da crise econômica. Com as crianças 
sem aulas,criam atividades de aulas de reforço e 

culturais, já que as escolas estão fechadas, confeccionam 
máscaras, produção de álcool em gel, sabão etc.

Alertando que é tarefa de todos se organizarem, tendo 
em vista o serviço de saúde completamente sucateado pelo 
governo de generais, que está colocando o povo para morrer 
nas filas das Unidades Básicas de Saúde, sem auxílio de 
condições básicas, como o oxigênio e medicamentos, além 
de leitos de UTI’s.

A organização popular dos Comitês Sanitários de Defesa 
Popular é superior, às promessas eleitoreiras dos oportunistas, 
que só visam as eleições, devemos nos organizar e lutar, para 
que as crianças, adultos e anciões, não morram, esperando 
projetos futuros, que não saem do papel e se sai, é só para 
nos roubar, vejam o caso do Hospitais de Campanha, que se 
tornaram verdadeiros elefantes brancos.   

As ditas autoridades, não estão nem aí com o povo e buscam 
iniciativas para seguirem nos enganando e nos iludindo. A 
nossa organização, deve servir para contribuir para elevar a 
consciência do povo, desmascarar toda propaganda enganosa 
dos governantes, de extrema-direita, direita e “esquerda”, 
que usam a Covid-19, para atacarem os nossos direitos, para 
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MUNDO:

região para conter o inevitável levantamento das massas em 
reação à deterioração da condição de vida e o aumento da 
repressão ao movimento popular, pelos lacaios locais.

É em meio a essas batalhas que as massas exploradas e 
oprimidas estão se libertando dos grilhões do oportunismo 
eleitoreiro e das promessas reformistas e expressado o repudio 
à democracia de fachada e a seus falsos líderes em boicotes 
crescentes à farsa eleitoral. O rechaço nas eleições a presidente 
no Peru em 2021 foi superior a 45% (28% de abstenção e 
17,5% de brancos e nulos) e no Equador mais de 29%, índices 
semelhantes aos outros países da América Latina nos últimos 
anos, todos em processos crescentes e mais organizados. Deste 
modo é que se tem elevado a consciência coletiva e forjado 
verdadeiras vanguardas apontando o caminho por uma nova 
sociedade, por uma nova e verdadeira democracia, nas colônias 
e semicoloniais. Somente o povo pode defender e desenvolver 
seu país, rejeitando a capitulação e os compromissos por 
meio da preparação e realização da guerra resistência 
nacional, mobilizando e armando o povo para salvaguardar a 
independência nacional, a soberania nacional e a integridade 
territorial.



Viva a criação dos Comitês Sanitários de Defesa Popular!

Massas nas ruas do imperialismo ianque cobram o assassinato de George Floyd

Uma enorme pilha com mais de 401 mil cadáveres, 
milhões lutando desesperadamente contra a fome, 
a miséria, o desemprego, o crescimento em espiral 
da delinqüência, a escala da violência e assassinatos 
de jovens pretos pelas policias militares. No campo, 
grupos paramilitares torturam e assassinam diariamente 
camponeses, quilombolas e indígenas que lutam pela 
terra, resistindo à migração forçada para as favelas, 
pontes e marquises das grandes cidades. A economia 
real, que vivenciamos todos os dias, é a do aumento 
avassalador da carestia de vida, nos alimentos básicos: 
arroz, feijão, óleo, carne e, enquanto esses produtos 
entopem navios rumo ao estrangeiro, o nosso povo 
passa fome! O preço dos combustíveis, dos remédios, 
dos alugueis, tudo, aumenta todos os dias! Não temos 
trabalho e o auxilio emergencial do governo, quando 
chega, é uma mixaria vergonhosa! Os pequenos e 
médios empresários e comerciantes estão quebrando 
com o “abre-fecha” da pandemia. Tudo isso porque 
nesse capitalismo atrasado, burocrático, que impera no 

Derrotar a ofensiva reacionária, do governo militar genocida 
de Bolsonaro e impulsionando o protesto popular

país, a única lei que vale mesmo é a do lucro máximo 
para os grandes burgueses, os latifundiários do 
“agronegócio” e a malta de banqueiros e especuladores 
que transferem toda riqueza produzida em nossas 
terras, por nós trabalhadores para os monopólios 
transnacionais sediados nas potências e superpotências 
imperialistas (Estados Unidos, Alemanha, China, 
Rússia, Inglaterra, França, etc.). 

A pandemia é utilizada pelo atual governo militar 
genocida de Bolsonaro e generais do Alto Comando 
das Forças Armadas (ACFA) como uma política de 
guerra contra o nosso povo. Os revoltantes episódios 
de Manaus em que essa milicada ultra-reacionária é 
responsável pela morte por asfixia de incontáveis 
pobres nos hospitais públicos, quando já sabiam 
antecipadamente da falta de oxigênio, é um exemplo 
emblemático do genocídio contra o nosso povo, pobre 
e oprimido. Enquanto se lambuzam em intermináveis 
banquetes regados à cerveja, picanha e bacalhau com 
o suado dinheiro de nossos impostos. Atuam como 

ridículos marqueteiros 
obscurantistas de remédios 
sem comprovação 
científica. Recusam-se 
comprar vacinas e testes 
suficientes para atender 
as demandas urgentes da 
população. Posicionam-se 
internacionalmente contra 
a quebra das patentes 
das vacinas. Destroem as 
universidades públicas 
e a indústria nacional, 
tornando inviável qualquer 
iniciativa de produção em 
nosso território das vacinas, 
testes, respiradores e toda 

tecnologia necessária para um “combate” efetivo 
contra a pandemia do COVID-19. 

O governo militar genocida de Bolsonaro chega 
mesmo ao absurdo de cortar verbas para a saúde 
em meio a maior crise sanitária de nossa história, 
para assegurar as indecentes remessas de lucros aos 
banqueiros e comprar a peso de ouro os votos do 
centrão, principalmente agora com a CPI da pandemia. 
E, enquanto o povo morre a espera de vagas, os 
leitos nos CTI`s dos hospitais militares estão vazios! 
A crise militar que veio a toda nos últimos dias, a 
maior em nosso país desde o fim do regime militar, 
e que se expressou mais abertamente pela demissão e 
rearranjos na direção do Ministério da Defesa e das 
Forças Armadas (Exército, Aeronáutica e Marinha) é 
o resultado de uma longa luta intestina no seio da alta 
cúpula militar no país. 

Unidos pelo objetivo estratégico ditado pelo 
imperialismo, principalmente ianque (norte 
americano) de aprofundar a exploração do povo 
brasileiro, o saqueio da nação e combater o inevitável 
levantamento das massas frente a tanta opressão e 
injustiças, a extrema-direita militar representada 
por Bolsonaro e a direita militar do Alto Comando 
(governo de fato), divergem quanto à forma de levar 
a frente tais tarefas reacionárias permanentes. Os 
generais do Alto Comando, alinhados e orientados 
pari passu pelo Pentágono (militares dos USA), tem 
como plano ideal impor um golpe militar dentro da 
institucionalidade, preferencialmente, recorrendo à 
constituição para justificar sua intervenção completa, 
enquanto a extrema-direita de Bolsonaro aposta suas 
fichas em um golpe militar aos moldes do desatado 
em 1964 e a imposição de um governo abertamente 
fascista.

O golpe militar em curso que derivou no atual 
governo militar de Bolsonaro e generais corresponde 
à necessidade das classes dominantes internas (grande 
burguesia e latifúndio) a serviço do imperialismo, 
principalmente ianque, se opor ao inevitável 
levantamento das massas, acossadas pela fome, 
o desemprego e miséria, se levantarem em justa 
rebelião. Os gigantescos e combativos protestos de 
junho/julho de 2013 acenderam o sinal de alerta para 
os reacionários. A Lava-Jato falhou em seu objetivo 
de moralizar o jogo político no país e o gigantesco 
boicote nas últimas eleições presidenciais e municipais 
demonstram como o povo está cansado de toda essa 
mentira da velha democracia burguesa-latifundiária. 

O velho Estado não tem nada para nos oferecer 
que não seja mais miséria e morte! Nós produzimos 
tudo e não temos direito a nada! A pandemia só veio 
confirmar que para essa canalha nossa vida não tem 
valor! Gritam e ameaçam, rosnam, mostrando seus 
dentes, babando de medo e ódio contra o povo. Estão 
desesperados, pois sabem que o povo unido e com uma 
direção justa é uma força invencível! Nessa data, em 
que celebramos nosso internacionalismo proletário, 
afirmamos nossa verdade histórica: VENCEREMOS! 
E não adianta os oportunistas de plantão agirem como 
bombeiro em meio as labaredas que cortam vias e 
praças, no campo e na cidade: o povo já não crê nessa 
via viciada da farsa da eleição, o povo quer um novo 
Brasil, construído por suas próprias mãos e isso, só é 
possível, se toda essa podridão for colocada abaixo: 

REBELAR-SE É JUSTO!

Vacina para o povo, já! Construir Comitês de Defesa Sanitária

tentarem salvar esse velho Estado burocrático brasileiro, 
que favorece a grande burguesia e o latifúndio, a serviço 
do imperialismo, principalmente ianque. Cada passo, 
que damos em nossa organização, sem ilusão nesse 

sistema de exploração e opressão, demonstramos a 
quão poderosa é a nossa força e pavimenta o caminho 
do Novo Brasil, que só virá da organização classista e 
combativa das massas trabalhadoras.  
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Sem ilusão nessa velha democracia, operários em Belo Horizonte - MG

Brasil:

Comitês Sanitários, desenvolvem KIT‘s Higiênicos para conter a COVID-19



Viva a aliança operário-camponesa!
Viva a resistência do acampamento Manoel Ribeiro!

A heroica resistência dos camponeses de Rondônia, é uma história carregada 
de heroísmo, persistência e combatividade, principalmente os sobreviventes da 
heroica batalha ocorrido na antiga Fazenda Santa Elina, onde os camponeses 
enfrentaram os guaxebas (pistoleiros) e polícia militar de RO a soldo do 
latifúndio. Desde então os sobreviventes juraram retomar as terras e o fizeram 
no dia 16 de agosto de 2020, após 25 anos de e desde então, tem resistindo 
heroicamente.

É tarefa de todos os lutadores e principalmente da classe operária, apoiar de 
forma efusiva essa justa luta, rompendo com o corporativismo e definitivamente 
amalgamar a aliança das duas classes revolucionárias, que tem a maior 
importância na Revolução de nova democracia. A classe operária, munida com a 
ideologia do proletariado, poderá junto com os camponeses destruir o latifúndio 
e distribuir terra para quem não tem terra, ou então quem tem pouca terra e 
sofrem com a exploração do latifúndio, que paga guaxebas e compra cartórios, 
para grilarem as terras e expulsar o pequeno e médio produtor e explorar os 
sem-terra. 

Há séculos as terras estão nas mãos de meia-dúzia de grileiros e os 
camponeses do acampamento Manoel Ribeiro, estão fazendo justiça, tendo em 
vista que os familiares e parentes das vítimas do ataque de Santa Elina em 1995, 
pagaram caro por aquelas terras. O latifúndio e as tropas repressivas do velho 
Estado burocrático-latifundiário enganam-se, caso acham que os camponeses 
estão sós.

 Apoiar definitivamente esse e outras batalhas dos camponeses, aumentar a 
aliança operário-camponesa e fortalecer a Revolução Agrária, para dar um passo 

decisivo na destruição do latifúndio – alicerce da velha democracia e da oligarquia 
feudal e na construção de uma nova e verdadeira democracia, pondo fim a essa 
base de sustentação do capitalismo burocrático, que mantém no atraso, como 
mero exportador de comodities (matéria-prima). Abaixo o cerco aos camponeses 
do Manoel Ribeiro em Rondônia! Abaixo a criminalização da luta pela terra! 

Viva a resistência das famílias do Manoel Ribeiro!
Viva a Revolução Agrária!  

Camponeses cumprem promessa e rotomam a última parte da Fazenda Santa Elina em RO

Contra os ataques do governo militar genocida de Bolsonaro:
Greve Geral de Resistência Nacional!

Com desculpa de conter a crise e 
salvar os patrões, o governo militar 
genocida de Bolsonaro e o ministro 
da economia Paulo Guedes, lançaram 
um novo pacote econômico, que corta 
ainda mais direitos dos trabalhadores 
que desde o início da pandemia do 
Sars-Cov2(Covid-19), vem sofrendo, 
com a carestia de vida, o desemprego 
a miséria e a fome. 

Esse governo militar tutelado pelo 
Alto Comando das Forças Armadas 
– ACFA, ficaram desde o início da 
pandemia, negligenciando o apoio 
ao povo, minimizando a situação 
e até falando que se tratava de uma 
“gripezinha” e que “o Brasil tem de deixar de ser 
um país de maricas”, hoje depois de mais de 401 mil 
mortos, com uma média de 3 mil por dia, vivemos 
em uma situação calamitosa, com o povo desgastado 
com tanta falta de compromisso dos governantes e 
dos políticos eleitoreiros, que só fazem é planos 
para 2022, o que é um absurdo. As cúpulas das 
centrais sindicais pelegas e conciliadoras, ficam 
debatendo em redes sociais, enquanto a classe 
operária e setores tidos como essenciais, seguem no 
olho do furacão, expostos à própria sorte.

Por isso, é dever de todos os lutadores 
classistas e combativos, não iludir as massas de 
trabalhadores, deixar claro de que tal situação não 
há outro caminho, se não preparar a Greve Geral 
de Resistência Nacional, para barrar os ataques aos 
direitos dos trabalhadores e do povo em geral. Frear 
os ataques aos camponeses em luta pela terra, os 
sem-casas, os desempregados e exigirem a revogação 

de todas as leis antipovo, trabalhista e vende-pátria.
A reedição da MP 936, que autoriza os 

patrões a cortarem ainda mais os direitos dos 
trabalhadores, principalmente impor que os 
mesmos paguem pela crise. A situação só piora, 
enquanto o governo militar impõe cortes de 
direitos do trabalhador, no país tem aumentado 
a renda de um seleto grupo de bilionários. Para 
se ter uma ideia, com apenas 1% da fortuna de 
6 dos mais ricos, poderia produzir vacinas pra 
todos. Por isso, não podemos admitir que sigam 
achacando o povo e dando vida mansa para os 
banqueiros, os monopólios imperialistas, os 
grandes burgueses e os latifundiários.

É hora de ação! Criem comitês de luta e 
resistências nos locais de trabalho, nas escolas e 
faculdades, bairros, vilas e favelas, organizando 
as massas, contra todos esses ataques abusivos. 
Usar todas formas disponíveis de luta e 

criar novas formas, longe dos 
bajuladores dos patrões (puxa-
saco), dos dedo-duro que entregam 
tudo para o inimigo, principalmente 
ao aparelho de repressão do velho 
Estado, que estão sendo bajulados 
e com o salário em dia, enquanto a 
esmagadora massa de trabalhadores, 
segue na incerteza.

Preparemo-nos: “façamos nós com 
nossas próprias mãos tudo o que a nós 
nos diz respeito”. Abaixo a conciliação 
dos oportunistas, que colocou a 
uma camisa-de-força no movimento 
sindical, cevou a Aristocracia operária 
e agora com a soltura do pelego-Mor 

que quase 14 anos iludiu as massas com seu “canto 
de sereia”, tenta mais uma vez iludir o povo para a 
farsa eleitoral de 2022, na esperança de “vencer” 
o governo militar de Bolsonaro, fazendo parte do 
plano do Alto Comando das Forças Armadas – 
ACFA (governo de fato), que nunca saiu do poder 
e sempre trabalhou para unificar as forças contra as 
justas lutas do povo.

O ACFA segue colocando em andamento o seu 
golpe contrarrevolucionário em curso, para tentar 
barrar o inevitável levante das massas, que a cada 
vez em movimento, forja uma vanguarda, que vai 
aumentando a consciência de que só colocando 
abaixo essa velha e podre democracia e lutar por 
uma nova e verdadeira democracia, que as massas 
cumprirão o seu verdadeiro papel. Lutar pelos 
direitos econômicos é uma necessidade, mas lutar 
pelo poder, é um princípio da luta de classes. 
Preparar a Greve Geral de Resistência Nacional!
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