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boicote às eleições!
greve geral já!

O regime, amparado na Constituição de 1988, se blinda para atacar os explorados

NÃO AGUENTAMOS MAIS!
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Dizer que no Brasil se desenvolve um “golpe” 
como agita o PT, o PSOL, o stalinismo e de-
mais reformistas, é uma enganação. Brasil 

efetivamente está sob uma ofensiva de Wall Street, 
que vem cobrar a dívida de 1 trilhão de dólares, ficar 
com todas aa riquezas e infraestrutura da nação e 
impor a flexibilização trabalhista.

Mas, essa ofensiva não a leva adiante com um gol-
pe militar, mas sob o amparo dos mecanismos e das 
instituições da reacionária Constituição de 1988. A 
destituição de Dilma e a assunção de Temer se fez 
via o Impeachment Parlamentar.

Foi uma troca da “gerência que administra os ne-
gócios comuns da burguesia”, como definiu Marx, 
para colocar um governo conforme às necessidades 
da ofensiva imperialista. 

Para aprofundar o saque, o imperialismo utiliza as 
instituições mais reacionárias e bonapartistas do regime da 
Constituição: a casta de oficiais ocupam cinco Ministérios 
e militarizam Rio de Janeiro, e a casta de juízes atua como 
árbitro para disciplinar a burguesia nativa que ficou com “co-
missões” a mais na partilha da renda nacional.

O imperialismo a partir de 2003 se apoiou no PT e com 
a estatização dos sindicatos, estabeleceu o Pacto Social. 
Wall Street dava, de forma preventiva, a administração de 
seus negócios ao PT e a Frente Popular para impedir que a 
revolução latino-americana entrasse no Brasil.

O imperialismo definiu que isso acabou, tirou seu agente 
frentepopulista e colocou seu agente bonapartista. Porque 
o imperialismo utiliza em suas colônias e semicolônias o go-
verno e o regime mais bonapartista para impor seu domínio. 

Um golpe é o último recurso, porque abriria uma guerra 
civil contra a classe operária e suas organizações e poderia 
colocar em risco sua propriedade e seu domínio. A bonapar-
tização do regime é porque o imperialismo se prepara para 
violentos choques contra as massas, mas se blinda dentro 
do regime da Constituição.

A ofensiva imperialista, no meio da bancarrota econômica 
aberta em 2013, é tão profunda que também afunda fra-
ções das burguesia nativas. A coberta não alcança para to-
dos e começaram atritos e fricções no interior das próprias 
classes dominantes. Isso ficou demonstrado no lock-out da 
patronal dos caminhoneiros que exigia diesel barato, redu-
ção do pedágio e maiores subsídios. Mas o aumento dos 
combustíveis, o saque dos recursos naturais, etc., fazem 
parte do plano de Wall Street e do FMI para cobrar a divida 
e avançar em recolonizar o Brasil. Nesse caminho, frações 
da burguesia nativa ficará fora da partilha.

Como dissemos antes, o regime se blinda, e utiliza a far-

sa eleitoral, como um mecanismo a mais da Constituição. 
Assim garantem uma fachada “democrática” para legitimar 
o conjunto do regime e estabelecer um governo forte que 
termine de garantir o saque imperialista.

O governo Temer é um dos mais odiados da história, 
uma ação decisiva da classe operária e dos explorados co-
locaria sua caída e a derrota do plano imperialista. O im-
perialismo e toda a burguesia enxergam claramente essa 
situação. 

Assim também o entende Lula, que tem a maioria do 
apoio do povo e que ganharia as eleições. Mas Lula pac-
tuou para não ganhar e impedir uma intervenção deci-
siva da classe operária e dos explorados e do cárcere 
sustentar da farsa eleitoral. Lula, junto com a CUT, pode-
ria chamar a ganhar as ruas e assim conquistaria sua liber-
dade e a derrota do odiado governo Temer. Mas pactuou 
sua rendição, deixar Boulos do PSOL e D’Ávila do PCdoB 
que não tem possibilidade nenhuma de ganhar as eleições 
e da “oposição” sustentam Temer para que imponha grande 
parte da ofensiva de Trump e do FMI. Assim garantem que 
ganhe a direita como Bolsonaro, quer dizer, o candidato dos 
generais.

A submissão do reformismo fica ao nu, pois a política re-
volucionária não chega até o combate contra o governo, 
mas vai além contra todas as instituições do regime e desta 
Constituição feita a imagem e semelhança das necessida-
des das transnacionais. Toda politica que só denuncie o go-
verno em geral, mas para troca-lo a cada quatro anos e não 
enfrente o regime e o estado não é mais do que uma política 
reformista submissa ao regime e ao estado burguês. 

O PSTU dá aval também à farsa eleitoral. Eles conside-

Enquanto Trump e o FMI vêm recolonizar Brasil e todo seu quintal...

O regime se blinda para atacar a classe operária e 
os explorados, amparada na Constituição de 1988

Lula pactua sua rendição e entrega as massas 
à ofensiva de Temer e o imperialismo

          BRASIL                         5 de julho de 2018

Tropas das Forças Armadas no RJ
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ram que a política de “golpe” é uma enganação, mas não 
porque são os mecanismos constitucionais de um regime 
que se blinda contra as massas. Mas porque consideram 
que no Brasil reina a democracia burguesa, que permite a 
eles apresentar seus candidatos “socialistas”. Fazem pas-
sar esse regime semicolonial arqui reacionário como se fos-
se a democracia dos EUA. Isso é um disparate. A demo-
cracia plena é um privilégio dos países imperialistas e 
inclusive ali se bonapartizam a cada passo!

Isso é lamentável, poia sobra condições para derrotar 
o governo antes que se legitime com as eleições e apro-
funde o ataque que está em andamento. Mas os “antica-
pitalistas” do PSOL e os “socialistas” do PSTU que gritam 
“Fora Temer”, chamam organizar um Congresso operário e 
camponês para preparar e conquistar a greve geral revolu-
cionária? Chamam boicotaras eleições fraudulentas? Não, 
tem que votar, enquanto isso Temer segue... Ninguém mexe 
com ele, ninguém o quer tirar.

Basta! Que a CUT, CTB, MST, MTST E TODAS AS 
CENTRAIS SINDICAIS E ORGANIZAÇÕES DE LUTA 
ROMPAM COM A BURGUESIA! Basta de chamar a 
confiar nas “forças democráticas” dos patrões! Basta de 
submeter a classe operaria e os explorados às instituições 
mais deslegitimadas do Brasil como o Parlamento, a justi-
ça dos ricos e as eleições!

É preciso boicotar as eleições! É preciso conquistar a 
Greve Geral revolucionária para que caia Temer já!

Para conquistar a unidade da classe operária 
e dos explorados...

Congresso Nacional das Organizações operárias 
e populares de luta

Pão, trabalho, terra, teto e vida digna
Abaixo a flexibilização trabalhista e todas as reformas 

antioperárias de Temer e Trump!

É preciso expropriar sem pagamento e sob o controle 
operário todas as transnacionais! Fora o FMI! Não ao pa-
gamento da dívida externa! Expropriação sem pagamento 
das mãos da oligarquia! Renacionalização da Embraer, da 
Petrobras, da Vale e todas as privatizadas.

Abaixo a intervenção militar no Rio de Janeiro!
Fora a casta de juízes e 

a casta de oficiais assassinos!
Dissolução de todas as polícias e serviços de inteligência! 

Comitês de autodefesa de todos os sindicatos e organiza-
ções de luta! Para derrotar os generais e juízes contrarre-
volucionários...MILÍCIA OPERÁRIA E COMITÊS DE SOL-
DADOS RASOS!

Tribunais operários e populares para julgar e punir todos 
os responsáveis pelo assassinato de Marielle e doa mais 
de 350 mil mártires assassinados nos últimos 15 anos! Li-
berdade incondicional de Rafael Braga! Desprocessamento 
dos lutadores do MRP e de todos os lutadores operários e 
populares processados por lutar!

Abaixo a Constituição de 1988
Governo provisional revolucionário 

operário e camponês!
Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana

Os únicos que podem garantir que Brasil não afunde na 
miséria e liberta-la do jugo imperialista é a classe operária 
acaudilhando as massas exploradas contra o imperialismo 
e a burguesia. Governo provisional revolucionário de to-
das as organizações de luta de operários e campone-
ses, apoiado nas massas auto-organizadas e armadas! 
Só um governo assim que rompa com o regime arqui rea-
cionário da Constituição de 1988, pode garantir a verdadei-
ra democracia chamando uma Assembleia Constituinte li-
vre e soberana sem patrões, conformada por um deputado 
a cada 100 mil habitantes, que ganhem o salário médio de 
um operário e que assuma numa Câmara única os poderes 
executivo, legislativo e judiciário, que rompa com o imperia-
lismo e exproprie a terra às transnacionais para conquistar 
alimento para tosos os explorados e terra para os campo-
neses pobres.

FORA TEMER JÁ!
FORA IANQUES DO BRASIL 
E TODA AMÉRICA LATINA!

CROJA
Aderente da FLTI

Já saiu
“O Organizador 

OPERÁRIO Internacional” Nº25
Europa e EUA:

ENTRE A BANCARROTA ECONÔMICA, 
A GUERRA COMERCIAL E A GUERRA DE CLASSES

Leia neste número:

• ESTADO ESPANHOL
Com os votos e o apoio de Podemos e seus sócios…

O PSOE ASUME O GOVERNO
A MONARQUÍA TROCA DE CARRASCO

Site: www.flti-ci.org

- Breve em português - 
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O governo ilegítimo de Temer, é 
rejeitado pela ampla maioria dos 
explorados e do povo pobre do 

Brasil, como anunciam todas as pes-
quisas da burguesia, mais de 90% da 
população o rejeita. É esse governo 
Temer surgido das entranhas de um 
governo comum com o PT, quem apro-
funda a entrega do Brasil ao imperia-
lismo e ao FMI. É quem avança hoje 
com o ataque aos trabalhadores que já 
antes Dilma e o governo do PT haviam 
imposto. Com o apoio parlamentário, 
Temer impôs a flexibilização trabalhis-
ta.O imperialismo necessita no Brasil 
um governo lacaio que leve até o final 
o ataque às massas, pois são essas as 
que têm que pagar a enorme crise e 
crash em que o país entrou. O governo 
Temer surge apoiado na justiça reacio-
nária e no Impeachment parlamentário, 
sustentado em todas as instituições 
arquirreacionárias da Constituição de 
1988. Essa Constituição é a que permi-
te à burguesia, quando seus governos 
entram em crise, não somente trocá-
-los, mas também inclusive colocar as 
Forças Armadas nas ruas para blindar 
seu estado perante o ódio das massas.

Esse governo de Temer, em seu 
ataque aos trabalhadores conta com 
a cumplicidade da burocracia sindical 
pelega e do PT que se entregou ao 
Impeachment parlamentário e inclusi-
ve aos juízes da Constituição de 1988, 
como fez Lula para demonstrar que é 
um fiel e honesto servente do imperia-
lismo e da burguesia no Brasil. Para 
garantir essa verdadeira guerra contra 
os trabalhadores, o governo colocou 
as Forças Armadas nas ruas, enquanto 
sua polícia assassinou Marielle Franco 
e dezenas de explorados.

Hoje esse regime blindado, apoiado 
na reacionária Constituição de 1988, 
monta uma verdadeira farsa eleitoral 
para legitimar o atual ataque contra 
as massas e aprofundá-lo quando ter-
mine o mandato de Temer. Disso se 
trata essa farsa eleitoral que todas as 
quadrilhas burguesas, o imperialismo 
e também toda a esquerda do regime 
infame apoiam.

Da esquerda se escuta o grito de 
“Fora Temer”, mas está claro que que-
rem “derrota-lo” no processo eleito-
ral. Isso significa que Temer fica para 
cumprir sua função de atacar a classe 
operária antes de sair e inclusive, com 
a casta de juízes, disciplinar todas as 
quadrilhas burguesas que ficaram com 
comissões de mais na partilha da ren-
da e do saqueio do Brasil.

A classe operária deu mil e uma mos-
tras de predisposição ao combate. As 
classes médias atacadas pela crise 
procuram uma saída desesperada a 
sua bancarrota.

No meio do marasmo económico, os 
monopólios e as transnacionais impe-
rialistas necessitam, para recuperar 
seus lucros e rendas usurárias, o go-
verno mais totalitário que podem ter à 
mão. A Constituição de 1988 dá todas 
as garantias e coloca em ação todas 
as instituições necessárias para isso. 
As burocracias dos sindicatos estati-
zados são quem garantiram conter os 
combates das massas.

O PT e sua política de governo junto 
com a burguesia, a igreja e os sindi-
catos estatizados, já não é o agente 
que o imperialismo necessita para ata-
car profundamente os trabalhadores. 
Não é a hora de enganos e anestesias 
para desviar as lutas. Já é a guerra de 
classes aberta. A burguesia brasileira 
tem na embaixada ianque, na casta de 
oficiais e na casta de juízes, o Estado 
Maior capaz de comandar essa guerra 
contra os trabalhadores.

Todas as organizações de luta que a 
classe operária colocou de pé durante 
anos de combate, hoje, nas mãos do 
reformismo, se voltaram totalmente 
inúteis para enfrentar essa ofensiva 
dos exploradores. O PT, a esquerda 
stalinista e os renegados do trotskis-
mo, rodearam Lula, que por sua vez 
também é sustentado pela igreja e 
amplas frações da burguesia nativa. É 
aos pés dessa frente de colaboração 
de classes que as direções reformistas 
levaram e continuam levando todas as 
energias e forças de luta dos trabalha-
dores.

A burguesia nativa sabe muito bem 
que se enfrenta decisivamente o impe-
rialismo, deveria se apoiar na mobiliza-
ção revolucionária da classe operária e 

das massas armadas. É que num país 
semicolonial, chocam duas grandes 
classes: o imperialismo que saqueia a 
nação e a classe operária junto aos ex-
plorados e camponeses pobres.

Lula, a Odebrecht, a Igreja e demais 
quadrilhas da burguesia nativa ou mer-
cado-internista, sabem muito bem que 
as massas mobilizadas e armadas 
contra o imperialismo varreriam não só 
com o FMI e os banqueiros usurários, 
senão também com seus lucros e sua 
propriedade. Eles tem milhares de ne-
gócios com o imperialismo.

Por isso, abençoado pela Igreja, sus-
tentado por esquerda pelo stalinismo e 
os renegados do trotskismo, Lula – que 
tem a maioria dos votos e o apoio da 
maioria da população – se entregou e 
marchou preso. Ele diz que é para de-
monstrar sua inocência, mas a verda-
de é que decidiu se entregar sem piar, 
para apoiar, da prisão, esse plano do 
imperialismo com Temer atacando os 
trabalhadores.

Essa é a covardia e o cinismo das 
burguesias nativas. Nada novo. Aí es-
tão Maduro na Venezuela, Ortega na 
Nicarágua e Evo Morales na Bolívia, 
saindo da cena política, matando de 
fome o povo e entregando América 
Latina ao imperialismo, Lula, Dilma e 
o PT são desse mesmo bando, igual 
que os irmãos Castro que entregaram 
Cuba aos ianques.

É preciso dizer a verdade: Lula aben-
çoado pela Igreja preferiu ir para pri-
são para salvar ao regime burguês, ao 
governo Temer e legitimar essa farsa 
eleitoral, nomeando seus próprios fan-
toches como Boulos (PSOL) e D’Avila 
(PCdoB) para as eleições, enquanto 
Temer, junto com todas as quadrilhas 
burguesas, comanda o ataque contra a 
classe operária e todas suas conquis-
tas.

Aonde vai o Brasil?
12 de junho de 2018

Trump, presidente dos EUA, e Temer
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Saqueio, fome, desemprego, assassinatos, 
militarização e repressão contra a 
classe operária e os explorados

NÃO AGUENTAMOS MAIS!

FORA TEMER JÁ!
ABAIXO A ARQUIRREACIONÁRIA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988!

ABAIXO A FARSA ELEITORAL!
Que Temer chama amparado na Constituição e sustentado 

sobre os ombros de Lula, o PT, a Nova Esquerda, 
a burocracia, a Igreja, o juiz Moro e 

os oficiais assassinos das Forças Armadas

QUE SE VÃO TODOS E 
NÃO FIQUE NEM UM SÓ!

Os explorados e o povo pobre do 
Brasil não suportam mais as pe-

núrias impostas por esse governo ile-
gítimo comandado por Trump e o FMI. 
Cada combate, cada demanda, cada 
ação nas ruas coloca claramente “Fora 
Temer”. Mas, por que o governo mais 
fraco da história do Brasil não cai? 
Esse governo totalmente ilegítimo, 
com mais de 90% de desaprovação, já 
leva dois anos no poder.

Poderíamos dizer que é sustenta-
do pelas Forças Armadas e os juízes 
burgueses. Mas, quem sustenta eles? 
Temer não cai porque é o homem que 
o imperialismo colocou e para isso uti-
lizou todas as instituições da Constitui-
ção de 1988, das Forças Armadas até 
o parlamento que o nomeou.

Enquanto isso, o PT de joelhos, com 
Lula preso para “demonstrar sua ino-
cência”, também o sustenta. Hoje se 
discute se vai Lula como candidato 
testemunhal ou seu fantoche Boulos, 
que vem das filas dos “anticapitalistas” 
como o PSOL. Mas isso é um brutal 
engano ao povo.

Lula tem mais de 50% de apoio da 
população e, no entanto, sustenta Te-
mer que é rejeitado pela ampla maioria 
da população. Essa é a verdade! Se 
não fosse assim, da CUT se chamaria 
a um Congresso operário, camponês e 
das organizações populares, para or-
ganizar milhões de operários e explo-
rados que ganhariam as ruas para tirar 
Temer e o governo mais odiado da his-
tória do país cairia em questão de dias.

O PT, que controla a burocracia sin-
dical, sustenta Temer. Estão longe de 
combater contra a flexibilização tra-
balhista, nem pela moradia, nem pela 
terra, nem pelo trabalho. O PT, Lula e 
a burocracia tem submetido a classe 
operária à Igreja e às quadrilhas bur-
guesas

 opositoras. Eles tem mais medo das 
massas nas ruas que ao imperialis-
mo e as grandes transnacionais que 
o encarceram para que devolvam as 
comissões a mais que pegaram ad-
ministrando seus negócios. Esse é o 
papel ruim das burguesias nativas, aos 
quais a burocracia, os stalinistas, os 
reformistas de crucifixo e os renega-
dos do trotskismo submetem a classe 
operária.

Por isso Temer não cai. Porque é o 
homem das transnacionais para atacar 
as massas até as próximas eleições. 
Temer é sustentado por todos os que 
apoiam a farsa eleitoral do Juiz Moro, 
das Forças Armadas, do Parlamento 
do Impeachment, mesmo do Lula que 
se entregou e do PT.

Isso não é casual. É que Temer não 
só veio a impor a flexibilização traba-
lhista assentado no caminho trilhado 
pelo PT com quem governou até o ano 
2016, senão que com a intervenção 
militar no Rio de Janeiro resguarda os 
750 bilhões de dólares das reservas 
do Banco Central, para entrega-las a 
Trump e o FMI, garantindo que o roubo 
ao povo brasileiro vai diretamente aos 
bolsos dos piratas imperialistas. No 
Rio de Janeiro estão concentradas as 
instituições financeiras do país como o 
Banco Central e a Reserva Federal e 
temer as resguarda com a casta de ofi-

ciais assassina intervindo militarmente 
no estado, ocupando cinco Ministérios 
e intervindo na vida política com Pro-
nunciamentos Militares como o que 
emitiram para garantir o encarcera-
mento de Lula.

No ano 2013, quando a crise econó-
mica atingiu ferozmente ao Brasil, co-
meçou a atual ofensiva do imperialis-
mo ianque para recolonizar o país. Por 
isso não tem espaço para governos e 
regimes de conciliação de classes e 
muito menos para nenhum tipo de con-
cessões às massas.

Hoje, o plano do imperialismo é sus-
tentar com uma mão a Temer e deixar 
em segundo plano a Lula, ao PT e a 
sua frente de colaboração de classes, 
porque sabe que essa frente sustenta-
da pelo stalinismo e toda a esquerda 
reformista se tornarão imprescindíveis 
se Temer cai produto de uma irrupção 

Por que Temer 
não cai?

Palco da rendição de Lula  no SindMetalABC, junto a D’Ávila do PCdoB, 
Boulos do PSOL e Freitas da CUT
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independente das massas. Enquanto 
isso, disciplina as quadrilhas das bur-
guesias locais nos quais teve que se 
apoiar para conter e lidar com as mas-
sas nas últimas décadas. O imperialis-
mo castiga Lula e o PT mas os preser-
va porque sabe que os necessita para 
controlar a burocracia sindical e as 
organizações operárias e das massas. 
Esse papel o PT o cumpre milimetrica-
mente. Essa é a verdade.

Essa política é a que se esconde, 
é a que está detrás dos bastidores 
na entrega e na rendição de Lula a 
Moro, comandada por Wall Street. 
Agora Lula lança sua precandidatura 
para presidente desde o cárcere. Em 
sua campanha nem sequer chama a 
lutar com ações nas ruas por sua liber-
dade, porque sua política é que con-
tinue Temer e que ganhe as eleições 
seu continuador: a direita.

Nem Lula, nem o PT, nem o stalinis-
mo nem os renegados do trotskismo, 
nem sequer os que se pintam mais so-
cialistas, denunciam essa farsa eleito-
ral, no momento da maior crise política 
de todas as instituições de domínio no 
Brasil. Falta uma voz valente da clas-
se operária que diga com clareza que 
Temer não representa ninguém e que 
com lutas nas ruas se pode derrotar a 
farsa eleitoral já e abrir a luta revolu-
cionária das massas. Uma voz valente 
que diga a verdade: que Temer é sus-
tentado pelo PT e toda a burocracia 
dos sindicatos e também as Forças 
Armadas e os juízes, amparados na 
Constituição de 1988, à qual todos se 
disciplinam quando avança o plano im-
perialista que vem pelo seu no Brasil.

Bastaria que Lula e o PT desco-
nheçam a farsa eleitoral e chamem a 
boicotar as eleições para deixar pen-
durado por um fio ao governo e todo 
o regime burguês. Mas Lula não está 
para isso, mas para sustentar os lucros 
dos capitalistas.

Por isso não chamam tirar o Temer 
já. Esses “democratas” do PT nem 
sequer colocam fazer um Impach-
ment parlamentário contra Temer e os 
“golpistas”. O único que propõem são 
ações propagandísticas para libertar 
o Lula para que possa se apresentar 
livremente a eleições. Essa é sua con-
signa central. Não chamam a ganhar 
as ruas porque seu papel está em 
atar as mãos da classe operária e 
ajoelha-la, para que continue Temer 
e avance a ofensiva de Wall Street.

As massas procuram um caminho 
para enfrentar o Temer mas a buro-
cracia sindical, o PT, os falsos socia-
listas, os stalinistas de todas as cores, 
fecham o caminho a cada passo. O 
recente lock-out patronal de caminho-
neiros, que junto com pequenos bur-
gueses proprietários de um ou dois 
caminhões bloquearam as estradas de 
todo o país pela redução do preço do 
diesel, despertou o ódio de todas as 
massas exploradas do Brasil contra 
Temer.

O apoio a essa paralização caminho-
neiro foi total e, apesar do desabaste-
cimento e os bloqueios de estradas, 
não deixavam de crescer dia após dia 
porque as massas enxergavam que 
pegavam contra Temer. Os explorados 
tem entrado na luta política. Os traba-
lhadores e o povo pobre sabem que só 
podem sair de suas penúrias inauditas 
se derrotam o governo.

A classe operária, os explorados, os 
sem-teto e sem-terra, opinam que não 
conseguirão nenhuma de suas deman-
das se não cai Temer já. A esquerda, 
ainda os mais socialistas vestidos de 
ver-r-r-r-melho chamou apoiar o lock-
-out da patronal caminhoneiro e diziam 
que isso era a “aliança operária e po-
pular”. Mas a política não podia ser ou-
tra que aproveitar essa enorme disputa 
inter-burguesa para chamar a classe 
operária a ganhar as ruas e conquis-
tar a greve geral para intervir por suas 
próprias demandas e inclusive levan-
tando as demandas dos pequenos ca-
minhoneiros arruinados, etc.

Sobravam e sobram condições no 
Brasil para unificar a classe operária 

e o povo empobrecido e impedir que 
as classes médias e a pequena bur-
guesia arruinada continuem sob a in-
fluência da burguesia. As direções trai-
doras da classe operária submeteram, 
uma e outra vez, as organizações de 
luta a distintas quadrilhas burguesas. 
A pequena burguesia oscila de direita 
à esquerda e da esquerda à direita tal 
qual um pêndulo, enquanto o Brasil 
oprimido pelo imperialismo se afunda 
na bancarrota e com ela todas as clas-
ses oprimidas. Enquanto isso... Temer 
continua.

Uma brutal farsa eleitoral para sub-
meter as massas já está aqui. Sobram 
condições para derrota-la e inclusive 
para impor um boicote revolucioná-
rio contra as eleições fraudulentas 
de Trump, Temer e a Constituição de 
1988. Se até o candidato que con-
ta com mais de 50% dos votos está 
preso, que legitimidade pode ter esta 
fraude eleitoral? As condições para o 
boicote revolucionário já está aqui e 
nenhuma organização que se diga so-
cialista e revolucionária o coloca com 
clareza.

Isso significaria abrir as cortinas para 
que se vejam os contornos da verda-
deira ofensiva da burguesia e suas 
instituições totalmente deslegitimadas. 
Fechar as cortinas é a tarefa dos refor-
mistas para ocultar o ataque e legitimar 
essa farsa eleitoral, quando os de cima 
estão em crise e vem por tudo. A tarefa 
dos revolucionários é abrir as cortinas 
e marcar o caminho das massas para 
irmos por todos eles.

CROJA
Aderente da FLTI

Protesto pelo assassinato de Marielle Franco
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No dia 17 de junho se enfrentaram no o segundo turno das 
eleições presidenciais dois candidatos de Trump e Wall 
Street: o uruguaio Ivan Duque e o ex-guerrilheiro Gustavo 

Petro. Ganhe quem ganhe, os ianques sempre triunfarão.

Duque e finalmente superou Petro com o 54% dos votos e será 
quem comandará o próximo governo dos carrascos da classe 
trabalhadores e os explorados na Colômbia.

Este processo eleitoral é um enorme triunfo de todo o 
imperialismo e da burguesia, que conseguem legitimar o regime 
das 9 bases militares ianques após o “Acordos de Paz” de Havana 
assinados pela liderança das FARC, Castro, Santos-Uribe, e o 
imperialismo ianque.

Esses “acordos de paz” significavam o desarmamento unilateral 
das FARC e a rendição da resistência colombiana pelo Castrismo 
para um massacre brutal de líderes camponeses e trabalhadores 
pelas mãos dos paramilitares e das forças armadas. A traição 
histórica do castrismo abriu a expropriação a sangue e fogo de 
milhões de camponeses e rendição completa das suas terras às 
transnacionais imperialistas, fundamentalmente para a Chiquita 
Brands, sucessora da United Fruit Company, que promoveu 
ditaduras militares sangrentas na América Central ao longo do 
século XX.

Após os Acordos de Havana e com o TLC, na Colômbia se 
aprofundou o brutal processo de semicolonização como nunca 
visto nesse país. Da mesma forma que fez com a terra, o governo 
de Santos avançou na entrega da mineração para a Glencore, 
para a BHP Billiton e para a Anglo American, e o petróleo para a 
Chevron, Exxon, Repsol e BP. 

Nas cidades, a classe trabalhadora sofre condições de escravidão, 
demissões e perseguição de seus dirigentes. Assassinatos e 
massacres acontecem todos os dias na cidade e no campo. As 
prisões do regime estão cheias com mais de 7 mil presos políticos. 
Isso foi garantido com um regime de quase protetorado sob a tutela 
do Generais do Pentágono, que governam a Colômbia como os 
centuriões do Império Romano nos territórios conquistados. Estes 
são os resultados do pacto entre Obama e os Castro, com o qual 
eles entregaram o Estado operário cubano para o imperialismo e 
hoje a bandeira ianque triangula em Havana e que na Colômbia 
definiu a atual tragédia que os explorados sofrem.

Estas condições de submissão e saque imperialista geraram 
uma enorme perda de prestígio do regime e o ódio ao governo 
semi-fascista de Santos. O processo eleitoral chegou a se vestir 
como “democrático” para o regime. Com o resultado -Duque 
obteve 54% dos votos e Petro o 42% -, os exploradores avançam 
no estabelecimento de um bipartidarismo entre o uribismo e 
uma centro-esquerda burguesa liderada por Gustavo Petro, com 
o qual querem adoçar o regime contrarrevolucionário pós-pacto 
de Havana, frente aos explorados. Com a entrada da Colômbia 

na OTAN, este país torna-se abertamente um porta-aviões 
do imperialismo ianque contra as massas dos países latino-
americanos, o que permitirá que aprofunde sua ofensiva no seu 
quintal. A candidatura de Gustavo Petro esteve a serviço deste 
plano. Isso ocorre depois de desarmar e entregar à resistência, a 
direção das FARC afundou. Nas eleições legislativas do mês de 
março passado eles só obtiveram míseros 0,32% dos votos.

Com um discurso “anti-Uribe” e “anticorrupção”, a candidatura 
de Petro surgiu como um engano para canalizar o ódio do massas 
contra as instituições de domínio dos exploradores e do governo 
de Santos e disfarçar de “democrático” a um regime totalmente 
Bonapartista, protegido pelas 9 bases militares, pela Chiquita 

Brands e os para-policiais, com governos e partidos políticos 
fantoches dos ianques. Uma amostra bruta disso é que eles não 
terminaram de contar o último voto e 3 líderes comunais já foram 
mortos em Cauca. Este trapaceiro Petro foi apresentado como 
um “candidato do povo”. Nada disso. Petro é um ex-líder do 
M19 que em 1990 desmobilizou e concordou com a oligarquia 
e o imperialismo; um informante que entregou a resistência, 
que se tornou um político da burguesia. Ele foi corredactor da 
Constituição de 1991, que ocupou assentos no Congresso em 
várias ocasiões e até mesmo foi prefeito de Bogotá em 2010, de 
onde ele endossou a instalação das bases Ianques militares em 
território colombiano e administrou os negócios do imperialismo 
e da oligarquia de Bogotá.

Ele foi um pilar fundamental nessa armadilha das eleições 
presidenciais contra as massas e para isso contou, infelizmente, 
com a colaboração de correntes que se reivindicam da classe 
trabalhadora, como o Partido Trabalhadores Socialistas, o grupo 
do LIT-CI na Colômbia. Em março, o Comitê Executivo do PST 
publicou uma “Carta Aberta” dirigida a Petro, propondo que ele 
encabece uma “frente esquerda e dos trabalhadores “, em vez de 
formar uma frente com partidos burgueses como “compromisso 
cidadão” para com eleições presidenciais, que é o acordo que 
finalmente Petro selou.

Depois disso, o PST “aumentou a aposta” e chamou para votar 
“criticamente” em Petro. O PST justificou seu apoio à Petro 
mostrando-o como um “candidato independente”. Isso é um engano 
contra os trabalhadores e explorados: Petro é um político patronal, 
agente direto do imperialismo em uma Colômbia que se tornou 
em um verdadeiro enclave do imperialismo norte-americano, o 
PST fala de um “candidato independente” que é apresentado às 
eleições sem o aval e apoio dos ianques!

Segue na próxima página

Depois do pacto das FARC, Castro, Santos e EUA da resistência colombiana, a farsa do 
“segundo turno” das eleições presidenciais é consumada

DUQUE E PETRO: DOIS CANDIDATOS 
DE TRUMP E WALL STREET

Com 54% obtidos por Uribe Duque e 42% da Petro,
O REGIME DAS 9 BASES MILITARES DO NORTE-AMERICANO É RE LEGITIMADO
Em uma política aberta de colaboração de classes ...
O PST (o partido do LIT-QI na Colômbia) chamou a votar em PETRO

29 de Junho de 2018
Colômbia

Petro na campanha eleitoral
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As “boliburguesias” enganaram – 
com o apoio da esquerda reformista 

– durante anos com sua farsa de 
“Revolução Bolivariana” no continente. 
Mediante enganos, usurparam as lutas 
antiimperialistas dos trabalhadores e 
do povo pobre da América Latina, para 
voltar a encadear-las aos ianques. Isso é 
o que significa o pagamento integral da 
fraudulenta dívida externa a Wall Street, 
do qual os “bolivarianos” são cúmplices 
exemplares.

Por exemplo, o sandinismo paga 
aos ianques até o último centavo da 
fraudulenta dívida externa. Dívida 
esta que foi contraída pelo regime de 
Somoza.

Assim, na Venezuela os “bolivarianos” 
pagaram a dívida contraída pelo 
regime do Pacto de Ponto Fixo. A 
mesma dívida externa que empurrou 
as massas trabalhadoras a levantarem-
se no “Caracazo”, que foi, por sua 
vez, reprimido a sangue e fogo pelas 
mesmas Forças Armadas maquiadas 
pela Constituição Bolivariana de 1999. 

Destas Forças Armadas é que provém 
o núcleo dos “bolivarianos” que se 
valeram da “vantagem” de que no 
período de 1998-2013 foi a maior entrada 
de ingressos petroleiros, 
estimados em quase dois 
bilhões de dólares! Para 
dar a maior parte destes 
ingressos às transnacionais 
petroleiras mediante novos 
convênios de exploração, 
mais entreguistas que os 
anteriores. É o caso, por 
exemplo, da entrega dos 
“blocos” de exploração 
da Faixa do Oricono, 
onde as transnacionais 
imperialistas como 

Chevron, Exxon, BP, Total, ENI, Shell 
e Repsol, são donas de mais da metade 
dos ingressos petroleiros, devida a 
maioria acionária que, a respeito da 
PDVSA, tem empresas mistas; e onde, 
além disso, todos os trabalhadores 
contratados são superexplorados em 
condições de terceirização laboral, 
mediante cooperativas de burgueses, 
tanto bolivarianos como da MUD. Caso 
semelhante ocorre com as riquezas 
mineiras do Arco Mineiro do Orinoco 
que, abarcando cinco parques nacionais, 
atinge 12% do território nacional, 
onde o governo de Maduro entregou 
a exploração de ouro, diamantes e 
coltan, as transnacionais como a Golden 
Reserve, Glencore, Guaniamo Mining 
e Faoz Copr, em ações mistas com a 
empresa militar de indústria mineiras 
que é administrada pelos generais, quer 
dizer, pela fração boli-burguesa militar.   

Chávez duplicou as correntes 
que atam o país ao imperialismo

Como dissemos, Chávez reconheceu 
integralmente a dívida que o regime 
anterior do pacto de Ponto Fixo tinha 
contraído com o FMI e o Banco Mundial. 
Para pagar essa dívida, Chávez utilizou 
os ingressos petroleiros e descapitalizou 

Mas inclusive tentando esconder quem 
é Petro, o PST não pode esconder que a 
aliança “Petro Presidente” que o indicou ao 
primeiro turno e a “Grande Coalizão para 
Paz” que o apoiou na votação, frentes com 
partidos burgueses como “Força Cidadão”, o 
“Partido da Aliança Verde”, “Nosso partido 
é a Colômbia” ou “Compromisso Cidadão”. 
O próprio PST denuncia as alianças de 
Petro com esses partidos, afirmando que 
estes são “partidos da burguesia e setores 
que apoiam o neoliberalismo” (“A unidade 
está com a esquerda e a classe trabalhadora”, 
5/15/18)!

Além disso, o próprio PST deve reconhecer 
que o partido “Compromisso cidadão”, que 
apoiou Petro no segundo turno, é apoiado pelo 
Grupo Empresarial Antioqueño, um poderoso 
conglomerado de 125 empresas, a maioria de 
ramos financeiros e de comida, que ainda 
tem subsidiárias em outros países latino-
americanos. Tudo isso é uma verdadeira 
confissão de parte: ainda denunciando que é 
uma frente com a burguesia, o PST também 
chamou a votar por Petro, uma das variantes 
patronais dos gringos, para continuar 
garantindo a submissão completa da nação 
aos ditames de Wall Street. Lamentável!

A direção do PST pode alegar que o 
chamado a votar em Petro era uma tática. Não 
é assim. O que é tático para revolucionários é 
a intervenção nas eleições. Muito diferente é 
o apoio político à burguesia e seus candidatos, 
que é uma questão estratégica e de princípios, 
porque significa liquidar a independência de 
classe e submeter os trabalhadores aos seus 
executores. Nas palavras de Trotsky, quem 
entrega o dedo mindinho à burguesia, está 
dando sua alma ao diabo. Ao apoiar o burguês 
pró-imperialista Petro, a direção de PST 
entrou no inferno e deve se responsabilizar 
por todas as medidas antioperárias e ao 
serviço da oligarquia e do imperialismo que 
Petro vote como senador.

A LIT-CI se pronunciou no Brasil contra a 
política de correntes como o PSOL e o MAIS 
(uma fração pró-stalinista que rompeu com o 
PSTU), que apoiam a frente de colaboração de 
classe de Lula e do PT juntos com os partidos 
burgueses PSB e PDT e a igreja. Agora, não 
há diferença no conteúdo entre a política de 
frente-popular destes partidos e o PST da 
Colômbia. Se a LIT-CI quer ser consistente 
com o que diz, deve repudiar publicamente 
a política do seu grupo colombiano. Caso 
contrário, ficará claro que a independência 
de classe que a LIT afirma defender é nada 
mais do que uma impostura. A LIT-CI tem 
a palavra.

Florencia Barcaz e Juan Carballo

No dia 02 de novembro de 2017, Maduro declarou 
orgulhosamente: “Pagamos nossa dívida externa até o 
último centavo”, detalhando que Venezuela tinha pagado 
71.700 bilhões de dólares nos últimos quatro anos e 
anunciou que ao dia seguinte (03 de novembro) pagaria 
1.121 bilhão de dólares com títulos da PDVSA 2017. É a 
confissão de um crime contra o povo...

Maduro e a boliburguesia: Pagam 
a fraudulenta dívida a banca 

imperialista e matam de fome o povo

04-06-2018Venezuela

Na Venezuela as massas comem lixo

Vem da página anterior
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VENEZUELA
a PDVSA e a nação, somente para 
depois voltar a endividá-la e hipotecá-la 
emitindo uma grande quantidade de bônus 
diretamente cotizáveis em Wall Street e 
dos que compõem principalmente a atual 
dívida venezuelana. 

Por um lado, estão os chamados 
Bônus Soberanos da República que 
foram emitidos pelo Banco Central e por 
outro lado estão os Bônus de Petróleo da 
Venezuela (PDVSA).

Houve 15 emissões de Bônus Soberanos 
que representam uma dívida de 72.001 
bilhões de dólares contando o capital mais 
os juros, que devem ser cancelados entre 
2018 e 2038. Destes quinze bônus, foram 
emitidos 14 durante o governo de Hugo 
Chávez. Por sua parte, durante os governos 
e Chávez e Maduro, Petróleos de Venezuela 
emitiu bônus entre 2007 e 2016. No total 
PDVSA deve Agar 49.171 bilhões de 

dólares entre os anos 2018 e 2038. 
A dívida total (capital mais juros) da 

República e da PDVSA, constitui um 
dos montantes mais altos do continente, 
comando 121.172 bilhões de dólares.

Estas cadeias com a banca imperialista 
mundial são o maior e verdadeiro “legado” 
de Chávez. Para dar continuidade a este 
“legado” é que este elegeu Maduro como 
seu sucessor, a cabeça de um governo 
que paga a divida ao imperialismo sem 
se importar com arrastar a bancarrota e 
a barbárie o povo pobre e trabalhador 
que padece a fome e o colapso de todos 
os serviços públicos. Não se importa em 
afundar a PDVSA até o ponto de produzir 
hoje menos de 1,5 milhões de barris de 
petróleo diários (MB/d). Menos da metade 
de sua produção histórica de 3,7 Mb/d! E 
justamente quando, produto do parasitismo 

rentista de toda burguesia 
venezuelana, a vida econômica 
da nação depende inteiramente 
do petróleo!

Para Maduro, sua prioridade 
em 2018 é pagar aos ianques 
os 8.400 bilhões de dólares 
anuais em juros. Em fevereiro 
pagou 90 milhões de dólares a 
Goldman Sachs por conceito 
dos juros do bônus PDVSA 
2022. Enquanto que com o 
resto dos credores, se prevê 
que Madura vai se reunir uma 
vez que esteja consumada a 
farsa eleitoral. Seguramente 
pagará reduzindo ainda mais 
as importações de alimentos 
e medicamentos, já que é a 
classe operária que suporta a 
fome e a morte em hospitais 
imprestáveis, enquanto a 
burguesia – bolivariana e da 
MUD – faz fabulosos negócios 
especulando o preço dos 
alimentos.

Mas o saqueio não pode 
ser pacífico. Para evitar que 
os trabalhadores se levantem, 
o lacaio Maduro aplica a 
perseguição, o terror e o 
extermínio, com sua casta de 
oficiais do Exército, porque 
não goza de respaldo popular 
nenhum depois de anos de 
terríveis padecimentos das 
massas. Nem os trabalhadores 
nem o povo pobre são o sustento 
do governo “boli-burguês”, 
mas sim a casta de oficiais 
assassinos comandada por mais 
de 2 mil generais que estão em 

todos os cargos centrais e controlam todos 
os principais setores da economia. 

Toda uma fração burguesa com contas 
bancárias em paraísos fiscais ou em 
Miami onde tem grandes investimentos 
imobiliários com dinheiro que nem 
sequer chega a sai de EUA, mas sim que 
provém dos negócios que mantém com 
as petroleiras ianques através da Citgo, a 
empresa estatal venezuelana proprietária 
de 3 refinarias e uma rede de 4 mil postos 
de combustíveis em todo território norte-
americano. 

É que as burguesias nativas depois 
de expropriar e desviar a revolução e 
utilizar as massas para negociar com o 
imperialismo acabam se convertendo em 
agentes deste e entregam os recursos dos 
países em troca de uma parte menor nos 
negócios. Já praticamente dissolveram a 
ALBA e atrás ficaram os discursos como 
os de Chávez em Mar Del Plata, contra a 
ALCA. Porque os bolivarianos – juntos 
ao castrismo e o sandinismo – formam 
parte de uma burguesia milionária que está 
saindo da história, com suas grandes contas 
bancárias e propriedades, depois de afundar 
na miséria os trabalhadores e quando estes 
últimos se rebelam os “boliburgueses” não 
vacilam em arremeter aos tiros, pois estes 
lacaios têm uma dupla medida segundo 
a qual dão o dinheiro para seus amos da 
banca imperialista e chumbo contra o povo 
pobre quando este luta pelo pão. Não é em 
vão que são todos amigos do genocida Al 
Assad e apóiam seu massacre.

O pagamento dessa farsa que chamam 
de dívida é a principal causa da fome dos 
trabalhadores e seus filhos. É uma tarefa 
imediata desconhecer totalmente essa 
dívida e não pagá-la. Mas não é suficiente 
pressionar para garantir que essa farsa não 
passe, porque estão as Forças Armadas 
burguesas. Por isso, para conseguir a menor 
reivindicação, como que os filhos do povo 
trabalhador coma, é preciso destruir a casta 
assassina de oficiais! É preciso destruir 
as Forças Armadas da burguesia e sua 
Constituição bolivariana! Uma vez mais, se 
demonstra que para os trabalhadores e seus 
filhos possam comer e viver, o imperialismo 
e o sistema capitalista devem morrer. Para 
isso os trabalhadores necessitam destruir a 
maquinaria do Estado burguês e instaurar 
seu próprio domínio de classe, um governo 
operário e camponês que rompa as cadeias 
com o imperialismo. Isso só pode ser 
conquistado em uma luta unificada com os 
trabalhadores do continente.

Jacobo García

O PTS e seu “Movimento contra a 
Dívida” na Venezuela: 

pacifismo pequeno-burguês, inimigo 
de um Caracazo triunfante

Em um artigo do dia 06 de dezembro de 2017, a LTS 
(grupo do PTS argentino na Venezuela) faz uma série 
de denúncias corretas sobre o pagamento da dívida por 
parte do governo de Nicolás Maduro. Mas no mesmo 
artigo fazem um chamado a conformar um movimento 
para exigir o não pagamento da dívida:

“Chamamos os sindicatos e demais organizações de 
trabalhadores, as correntes operárias que se reivindicam 
anti-patronais e combativas, a somar forças para 
colocar em pé um forte movimento para exigir o cesse 
desta sangria e que se destinem estes recursos para as 
necessidades básicas do país e de seus trabalhadores”.

Com o país destruído e as ruas cheias de famintos – 
muitos inclusive tendo que remexer o lixo buscando algo 
para comer – o único movimento real contra a dívida é 
um Caracazo triunfante dos trabalhadores, que exproprie 
o imperialismo e a burguesia para dar de comer a todas 
as massas trabalhadoras.  
E então... O que quer essa gente agrupada na LTS? 
Conferencias? Marchas? Qual o caráter de classe desse 
movimento?
Este chamado costuma ser realizado por correntes que 
pretendem que os trabalhadores acreditem que é possível 
conquistar suas reivindicações por via pacífica e mediante 
movimentos poli-classistas. É o típico chamado que fazem 
as correntes pacifistas pequeno-burguesas que buscam 
levar o movimento operário a colaboração de classes.
Esta política que a LTS aplica na Venezuela corresponde 
com a do PTS na Argentina, onde sua política principal 
consiste em conduzir os trabalhadores aos movimentos 
poli-classistas para marchar e pressionar o parlamento, 
sem colocar em questionamento o Estado burguês. 

---------------------
* PTS: Principal partido da FIT argentina, no Brasil seu grupo 
é o MRT.
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López obrador é o novo presidente do México. López 
Obrador (MORENA – Movimento de Regeneração 
Nacional), aliado ao partido de direita Encontro Social e 

ao Partido do Trabalho, ganhou com mais de 50% dos votos 
(votou 80% do eleitorado), triunfou em 31 dos 32 Estados. 
Em segunda colocação ficou Anaya da União PAN-PRD, 
com 22% dos votos, e terceiro o candidato do PRI, Meade.
A burguesia mexicana conseguiu colocar o conjunto do 
povo mexicano na farsa eleitoral. Faz anos que a classe 
operária e os camponeses vêm lutando contra as reformas 
estruturais do G20 e do governo assassino de Peña Nieto. 
A chegada na presidência de AMLO procura legitimar 
as instituições do Estado que ficaram em crise por conta 
dos embates das massas mexicanas, para salvaguardar o 
conjunto da propriedade e dos negócios da burguesia e das 
transnacionais imperialistas no México.

Apenas anunciado o triunfo, AMLO chamou para o 
trabalho conjunto ao PRI, ao PAN e ao PRD, os carrascos 
do povo. Trump saudou este triunfo e Obrador estendeu 
sua mão. A alta burguesia mexicana o apoia AMLO, vem 
para reconciliar os explorados com seus carrascos. Falando 
de “paz” e “reconciliação”, AMLO pretende “embelezar” o 
desprestigiado e odiado regime do priato, para dar uma 
fachada democrática e conter próximas irrupções das 
massas. Estamos perante uma verdadeira “onda pacifista” 
que pretende envenenar os explorados mexicanos.

Nós socialistas respeitamos o sentimento de milhões que 
enxergam em Lopez Obrador uma mudança nos rumos 
do México. Mas não compartilhamos. É nossa obrigação 
dizer a verdade, por mais cruel que ela seja. É impossível 
conquistar uma verdadeira democracia para os explorados 
sob a bota do imperialismo ianque, os generais das Forças 
Armadas mexicanas capachas e das bandas narco da DEA 
e da CIA.

Nestas eleições foram assassinados mais de 132 
candidatos e dirigentes políticos. O massacre perpetrado 
pelas bandas fascistas do narcotráfico, que acompanha a 
rota dos imigrantes da fronteira sul até o norte, e as Forças 
Armadas, financiadas com o plano Mérida, desapareceram 
mais de 32 mil pessoas, entre eles, os 43 normalistas de 
Ayotzinapa, que seus pais continuam procurando e exigindo 

castigo aos culpados.
O norte mexicano é um verdadeiro campo de extermínio 

nas mãos do narcotráfico. Ai, os Estados Unidos e suas 
transnacionais estabeleceram uma gigantesca maquila. 
Trump quer levantar um muro contra os imigrantes latino-
americanos que cruzam para os EUA para realizar os 
trabalhos mais pesados. No território norte-americano, 
Trump tem encarcerados mais de 20 mil filhos de operários 
latinos nas bases militares, que utilizam como reféns 
para recrear na aristocrática classe operária branca um 
sentimento anti-latino e ter base social para redobrar o 
saque do México e toda América Latina.

AMLO, que recebeu saudações da esquerda mundial, 
não vem para trazer mais democracia ao povo mexicano. 
Não recuperará as terras para os camponeses pobres 
expropriando os grandes latifúndios e nem vai expropriar as 
transnacionais imperialistas ianques e alemãs. 

O triunfo de López Obrador não recuará das reformas 
estruturais, pois todas estas tarefas exigem a ruptura e 
a derrota do imperialismo. E AMLO, como todo burguês 
nativo servente do imperialismo, já declarou que respeitará 
a propriedade e trabalhará junto com Trump.

Sob o governo de López Obrador, a burguesía e o 
imperialismo ianque continuarão o ataque e o saque da 
nação, agora com um presidente “democrático”. Não pode 

Estendendo a mão para Trump e os ianques

López Obrador vem a embelezar o Estado assassino e o 
regime infame do “priato” e seus comparsas do PAN e do PRD
Os ianques têm 20.000 crianças mexicanas e latinas como reféns em campos de concentração...
As transnacionais e banqueiros imperialistas têm que ser tratados como eles tratam 
os filhos dos operários e camponeses da América Latina...

FMI-Ianques Go Home! Expropriação sem pagamento e sob o controle 
operário de todas as transnacionais e bancos imperialistas!

  
Contra o muro que Trump quer levantar...

Unificar a classe operária dos EUA, México e todo 
o continente para expulsar o imperialismo!

Uma só classe operária do Alaska até a Terra do Fogo! 

11 de julho de 2918MÉXICO

Embaixo, López Obrador> Encima, na manchete “López Obrador diz 
que ‘estenderá a mão’ ao governo Trump
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O governo Trump e o 
imperialismo ianque 

lançam uma brutal ofensiva 
sobre o mundo, e em especial 
sobre seu “quintal”, América 
Latina. Nesta ofensiva 
imperialista sobre todo o 
continente americano, o 
governo de Trump tomou 
de reféns milhares de 
trabalhadores imigrantes 
de toda América Latina, 
na fronteira dos EUA com 
México. Separou de suas 
famílias mais de 2.000 crianças, 
e colocou em bases militares 
mais de 20.000 menores de idade que 
atravessaram as fronteiras sem seus 
pais.

A burocracia sindical, como a AFL-
CIO, defensora dos interesses do 
imperialismo ianque, que acompanhou 
a política de Bush e sua invasão no 
Iraque, sustentou o ataque à classe 
operária dos EUA de Obama, e hoje 
sustenta a política de Trump, deixou os 
trabalhadores imigrantes librados à sua 
própria sorte, aprofundando a divisão no 
movimento operário dos EUA.

Mas, a pesar e contra a burocracia, 
milhares de trabalhadores norte-
americanos e imigrantes tomaram as 
ruas no dia 30 de junho em mais de 
700 cidades dos EUA contra Trump 
e sua política de “Tolerância zero”. 
Os manifestantes marcharam até os 
escritórios das instituições migratórias e 
às prefeituras das cidades, demandando 
que voltem a reunir as crianças presas 
com seus pais, pedindo a liberdade 
imediata dos imigrantes e que acabem as 

detenções nas fronteiras com o México. 
Em Nova Iorque, Boston, Washington, 
Chicago, Los Ángeles, Portland e Texas, 
milhares levantaram as vozes em apoio 
a seus irmãos imigrantes e contra o 
governo de Trump.

A classe operária norte-americana 
coloca na ordem do dia a solidariedade 
internacionalista dos trabalhadores 
para além das fronteiras, contra o 
imperialismo e Trump, que atacam os 
explorados nos EUA e em toda América 
Latina. É uma tarefa das organizações 
operárias, dos sindicatos e correntes que 
se reivindicam da classe operária nos 
EUA, levantar a luta contra o governo 
Trump e sua ofensiva, em defesa dos 
trabalhadores imigrantes, como parte de 
um mesmo combate contra os ataques à 
classe operária norte-americana.

Infelizmente, Labor Notes, que reúne 
organizações sindicais de todos os EUA 
não votou nenhuma medida de luta 
a princípios do mês de abril, quando 
se reuniu em uma grande conferência 
com sindicatos e centrais sindicais 

de várias partes do mundo, 
inclusive da Aérica Latina com 
a CSP-Conlutas do Brasil. 
Não podemos perder mais 
um segundo! Já e hora que as 
organizações combativas de todo 
o mundo, principalmente dos 
países imperialistas, coloquem 
suas forças para organizar um 
combate coordenado, para 
além das fronteiras, contra os 
piratas imperialistas. A classe 
operária e os explorados dos 

EUA já começaram responder! 
Uma mesma classe, uma 
mesma luta! Abaixo o regime 

dos “Republicratas” e sua ofensiva 
sobre os trabalhadores dos EUA e 
toda América Latina! Fora Trump e o 
imperialismo de toda América Latina!

Liberdade imediata e 
desprocessamento de todos os imigrantes 
encarcerados na fronteira do México e 
os EUA!

Chega de encarcerar as crianças e 
separá-las de suas famílias!

Já é hora de tratar os pirata imperialistas 
e seus governos como eles tratam 

nossos filhos...
Expropriação sem pagamento das 

transnacionais imperialistas nos EUA 
e toda América Latina!

Fora o imperialismo do continente 
americano!

Nos EUA: O inimigo está em casa!

Por um combate comum contra o 
imperialismo a ambos os lados do Rio 
Bravo, do Alaska até a Terra do Fogo!

ria ser de outra forma. O comando de Trump vem por tudo 
em seu quintal e o México não será a exceção.

Só um governo operário e camponês revolucionário, 
baseado nos organismos de autodeterminação das massas 
armadas e sobre a ruina do Estado burguês, pode garantir 
aos de baixo a terra, o pão e a independência nacional 
íntegra e efetiva respeito do imperialismo ianque.,

Nessas eleições não estavam todos, faltaram 43 
estudantes e 32 mil desaparecidos!

Liberdade a Leonel Manzano Sosa e todos os presos 
políticos da CNTE!

Fora ianques do México e de toda América Latina! É 
preciso expropriar os expropriadores do povo!

Contra a narco-polícia assassina, sócia da DEA e da 
CIA, que voltem os Corpos Armados de Topiles, criados 
na APPO de 2006!

Aliança operária e camponesa para derrotar as reformas 
estruturais! Só devemos confiar em nossas próprias forças!

Os melhores aliados dos povos da América Latina não são 
os burgueses capachos como AMLO, mas os trabalhadores 
dos Estados Unidos. Eles estão no coração da besta 
imperialista e podem golpeá-lo desde dentro!

2.300 crianças separadas de seus pais, outros 20 mill menores sem familiares nos 
centros de detenção, mais de 50 mil imigrantes barrados nas fronteiras de México com 
EUA e mais de 35 mil processados criminalmente...

Os imigrantes presos nas fronteiras de México e EUA:
Reféns da ofensiva do imperialismo ianque sobre seu quintal

MÉXICO

Crianças latinas encarceradas 
na fornteira dos EUA com México



12

Em 13 de junho, a meia sanção 
para o projeto de “Interrupção 
Voluntária da Gravidez” 

foi aprovada no Parlamento de 
Deputados, um passo à frente para 
tornar nossa demanda por aborto 
legal segura e livre. Pudemos arrancar 
essa demanda da burguesia com anos 
de luta de milhares de mulheres, de 
organizar internacionalmente para 
dizer ao mundo o que eles valem 
nossas vidas e pela luta da classe 
operária que protagonizou em 18 e 19 
de dezembro, que deixou o parlamento 
e para o governo enfraquecido, 
deslegitimado e totalmente odiado 
pelas massas.
É por isso que o mesmo parlamento 
não pôde fazer nada além de 
aprovar o projeto. É que as mulheres 
trabalhadoras não estão dispostas 
a ir para a prisão ou a morrer por 
um aborto. Nós suportamos horas 
de “debate” e hipocrisia entre os 
deputados patronais comparando-nos 
com cadelas, dizendo que ele tinha que 
“fazer cemitérios fetos”, nos chamando 
de assassinas, e até mesmo o fascista 
Nicolas Massot (Cambiemos) votando 
contra e dizendo que “na ditadura não 
nos animaríamos tanto”.
Mas, no entanto, foi tão duro o golpe que 
demos no Parlamento em dezembro 
que, os mesmos que permanecem o 
aborto na clandestinidade e há anos 
que prende mulheres por realiza-lo, 
perceberam que tinham que votar 
a favor do projecto “IVE”. Até os 
assassinos de Santiago Maldonado 
e Rafa Nahuel, como Lospennato e 
deputados de Cambiemos tiveram que 
votar a favor!
Nenhuma confiança nos partidos dos 

patrões e seus deputados. Nossas 
demandas não podem ser deixadas 
em suas mãos.
Sabemos que, embora posem de 
“democráticos” estes patrões são 
os mesmos deputados que votaram 
o saque aos aposentados com a 
reforma das pensões, pagar fundos 
abutres e todos os planos de ajuste do 
imperialismo.
O discurso “comovedor” da Lospennato, 
vice de Cambiemos, não vai nos fazer 
esquecer que ela e seu partido são 
representantes dos proprietários de 
fábricas, como Awada, que mantêm 
trabalhadoras têxteis e seus filhos em 
condições de escravidão, acumulando 
enormes fortunas; isso é do partido dos 
Bullrich e os assassinos de Santiago e 
Rafa.
Enquanto Kirchner governava, Monica 
Macha, a vice do FPV que agora 
assina a lei, o aborto foi proibido. 
Como vemos, as mulheres exploradas 

não têm nada em comum com esses 
exploradoras burguesas.
O parlamento dos patrões faz 
demagogia usando nossa demanda 
para se legitimar, para vestir-se como 
“democrático” e continuar atacando 
o povo. Eles ainda têm de passar 
a reforma trabalhista, que será um 
ataque brutal à classe trabalhadora 
especialmente as mulheres, -setor 
mais oprimido dos explorados- e têm 
que afundar ainda mais o país com os 
planos de ajuste do FMI.
Por enquanto, o projeto só foi votado 
pelos deputados. O Senado já está 
discutindo como modificá-lo em 
favor da Igreja e da reação. Mas se 
o Senado for forçado a aprovar até 
mesmo o projeto limitado votado pelos 
deputados, a Constituição autoriza 
Macri a vetá-lo. E se Macri não o 
vetar, a Suprema Corte pode declarar 
«inconstitucional».
Estes são um dos muitos mecanismos 

Com a greve internacional que fizemos no 8 de março, depois de protagonizar uma feroz greve geral 
revolucionária em 18 e 19 de dezembro, arrancamos da burguesia uma meia sanção ao projeto IVE 
(Interrupção Voluntária da Gravidez, NdT.).
Aqueles no topo só entregam algo quando temem perder tudo! Então isso é realmente uma 
conquista para a mulher trabalhadora ...

29 de Junho de 2018
A propósito da da meia sanção aprovada no Parlamento argentino para o projeto de 
“Interrupção Voluntária da Gravidez”

Aborto legal, seguro, gratuito e de qualidade 
pago pelo estado e pelos patrões!

Triplicação do orçamento para a saúde com base em impostos progressivos sobre as 
grandes fortunas e não pagamento da dívida externa!

13-06. Congresso da Argentina Rodeado por milhares de mulheres 
exigindo a aprobação da Ley do Aborto
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que a “democracia” dos exploradores 
e sua Constituição têm para neutralizar 
as legítimas aspirações do povo.
Não podemos confiar no Congresso 
e nos parlamentares de patrões. Eles 
vão querer desenhar uma lei à sua 
imagem e semelhança. Quanto mais 
nos submetemos ao parlamento, 
mais eles nos tiram das ruas e nos 
convencem a “legislar por nós”, quanto 
mais amputam e recortam a lei que 
eles aprovam.
Nas mãos desses burgueses, nossa 
demanda nunca será garantida até o 
fim. Para tornar o aborto legal, seguro 
e livre, deve haver infraestrutura 
e orçamento para saúde, e que a 
burguesia tem que colocar o dinheiro, 
o que qualquer deputada “feminista” 
da burguesia nunca votaria.
Não queremos apenas deixar de 
ir à prisão por um aborto, também 
queremos fazê-lo com segurança e 
com qualidade!
Chega de verso! Que os capitalistas e 
os patrões coloquem o dinheiro!
Os principais pontos da lei “IVE” são, 
em primeiro lugar, a descriminalização 
do aborto até a 14ª semana para 
qualquer mulher com mais de 16 
anos, garantida pela cobertura médica 
que possui. E segundo a “objeção de 
consciência”, uma concessão à “pró-
vida” que permite aos médicos e ao 
pessoal de saúde se recusarem a 
realizar o aborto.
No entanto, apenas 30% das mulheres 
estão contratadas e têm um seguro 
de saúde para fazer o aborto. O resto 
das mulheres exploradas só tem a 
saúde pública em declínio. Em outras 
palavras, essa lei não garante a 

infraestrutura ou o orçamento para um 
aborto seguro e de qualidade.
A saúde pública está cada vez mais 
deteriorada. As demissões de médicos 
e enfermeiras, como acontece no 
Hospital Posadas ou no Garrahan. 
Eles querem nos mandar para 
hospitais “chromañon” que caem em 
pedaços e em cujos os atendimentos e 
os suprimentos são escassos. Que os 
exploradores burgueses do PJ, UCR, 
Cambiemos, FR vão e abortem nos 
hospitais públicos, nós as mulheres 
trabalhadoras queremos as melhores 
condições para não morrermos e 
decidirmos sobre nossos corpos!

O FIT em uma frente “transversal” com 
os deputados da burguesia
Os principais signatários do projeto 
IVE no Parlamento são Victoria Donda 
de Libres del Sur, Silvia Lospennato 
do PRO, Monica Macha da Frente 
para Vitória e de Esquerda Romina del 
Pla. Elas estão divulgando juntos em 
diferentes meios de comunicação e 
com base em que a luta 
pela descriminalização 
do aborto é uma 
questão “transversal” 
entre todos os partidos 
políticos e classes 
sociais, uma vez que é 
uma demanda para as 
mulheres em geral.
Mas a clandestinidade 
do aborto não é sofrida 
de igual para igual. 
Somos as mulheres 
trabalhadoras que 
são presas e morrem 
por aborto. Por que há 

anos lutamos para um aborto legal 
livre, seguro e de qualidade, e para 
garantir que a luta é contra a burguesia 
e seus partidos, que são os que nos 
condenam a viver nestas condições.
Fazer essa frente política com a 
burguesia, o FIT reduz programa para 
as mulheres trabalhadoras, não é 
somente parar de ir presas por abortar, 
mas também parar de morrer quando 
o realizamos, o que significa realizá-lo 
nas melhores condições. Esta lei não 
garante a infraestrutura ou o orçamento 
para fazê-lo; não toca nem um centavo 
do bolso dos capitalistas, muito menos 
sua propriedade. Se o fizesse, ele não 
seria assinado ou votado por nenhum 
partido patronal.
Nunca votariam triplicar o orçamento 
para a saúde com base em um imposto 
progressivo sobre a sua riqueza ou 
expropriação sem pagamento e sob 
o controle dos trabalhadores de suas 
clínicas privadas. A política desta frente 
transversal consiste em submeter as 

Aborto legal, seguro, gratuito e de qualidade 
pago pelo estado e pelos patrões!

Triplicação do orçamento para a saúde com base em impostos progressivos sobre as 
grandes fortunas e não pagamento da dívida externa!

Lugar à Mulher Trabalhadora
Inesgotáveis fontes de devoção, abnegação e espírito de sacrifício

Lospennato (PRO), Macha (FpV),
Donda (Libres del Sur) e Del Pla (FIT)

Segue na próxima página
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demandas de todos os trabalhadores 
à burguesia que querem manter o 
status quo da sua propriedade e 
seus interesses, que são totalmente 
incompatíveis com os da classe 
trabalhadora como um todo.
Talvez eles queiram que acreditemos 
que isso é “unidade de ação” para 
conquistar os direitos das mulheres 
trabalhadoras. Mas Lospennato e 
Mónica Macha não foram vistas 
participando da greve geral em 25 de 
junho contra a reforma trabalhista, 
contra o FMI ou em qualquer uma das 
demandas das trabalhadoras. Pelo 
contrário, eles são os patrões a quem 
paramos as fábricas. Certamente eles 
pagaram os taxis a suas empregadas 
para que elas continuem limpando 
a casa e tirando sua sujeira. Talvez 
a dirigente docente Romina del Pla 
queira nos dizer que há “sororidade” 
entre as professoras e aquelas que as 
reprimem na província de Chubut.
Essa “sororidade” levou o FIT a 
confraternizar com os inimigos dos 
explorados, com os mesmos contra 
os quais lutamos para obter o direito 
ao aborto. Porque, para dizer a 
verdade, se pudéssemos arrancar esta 
aprovação preliminar ao parlamento, é 
porque a 18 e 19 de Dezembro, com 
os desempregados, com piquete, 
com mobilização e confrontos com a 
polícia, nós lutamos por tudo e ferimos 
o Parlamento, que com medo de 
perder tudo, hoje tem que se legitimar 
para continuar atacando a classe 
trabalhadora.
Infelizmente vimos como os deputados 
da “esquerda” se empolgam ouvindo 
discursos e se abraçam com os 
assassinos dos operários, fazendo 
parte desse engano para as massas 
e embelezando desta forma o 
parlamento. Em sua imprensa que 
disse que a votação de deputados foi 
uma “vitória histórica”, uma conquista 
da maré verde que fez a vigília da 

noite dos votos, tornando deputados 
indecisos votaram a favor. Então eles 
negam o fato de que recebemos essa 
meia sanção porque lutamos por tudo 
e contra aqueles que hoje se vestem 
como “democráticos”, e colocamos 
a luta das mulheres e da classe 
trabalhadora nas mãos dos partidos 
patronais.
É por tudo isso que a nossa luta 
pelo aborto, legal, seguro, livre e de 
qualidade, não pode ser deixada 
para os representantes das entidades 
patronais. Apenas aprofundando a luta 
contra eles, podemos fazer com que 
nossa demanda se torne realidade.
Fora a burocracia sindical que nos 
deixa à mercê dos patrões e garante 
a tripla exploração das mulheres 
trabalhadoras!
A burocracia sindical impede os 
sindicatos de elevar o programa 
em defesa da mulher trabalhadora 
contra os patrões. É a garantia que 
as trabalhadoras que são triplamente 
exploradas: ser pagas menos para 
fazer o mesmo trabalho que os 
homens, eles não reconhecem o 
nosso trabalho doméstico, e também 
reconhecer o trabalho que é a 
gravidez e a criação de nossos filhos, 
os futuros explorados. Este é um 
trabalho socialmente necessário, que 
os empregadores precisam e não nos 
pagam.
Eles são os únicos que estão dando 
trégua para o governo e os patrões 
para continuar a implementar alto custo 
de vida e saques dos nossos salários 
com a inflação, continuar garantindo 
demissões e fechamento de fábricas. 
Seu papel ficou demonstrado na greve 
deste 25 de junho, onde a questão do 
aborto e da luta para as demandas de 
mulheres trabalhadoras não apareceu.
Abaixo a burocracia sindical podre! 
Chega de exploração tripla para a 
mulher trabalhadora! Por um salário 
igual ao da cesta básica! Igualdade de 

trabalho, salário igual para mulheres 
trabalhadoras e trabalhadores 
imigrantes! Berçários, lavanderias 
e cantinas gratuitas, de qualidade e 
abertas 24 horas, pagas pelo estado 
e pelos patrões! Um salário por cada 
criança que estamos criando!
Sindicatos, organizações operárias e 
de luta deve tomar em mãos a defesa 
das mulheres trabalhadora, nós somos 
mais do que a metade da força de 
trabalho na Argentina, e em cada luta, 
em cada paralisação e mobilização 
devem estar colocadas todas as 
nossas exigências. Por comitês de 
mulheres em cada fábrica, escola e 
estabelecimento de trabalho!
Vamos retomar o caminho de 18 e 19 
de Dezembro e da greve internacional 
de 8 Março para conquistar o aborto 
legal, seguro, grátis e de qualidade e 
todas as nossas demandas. 
Como produto da nossa luta, 
conseguimos arrancar da burguesia 
a aprovação inicial na Câmara Baixa 
(de deputados). É um passo em frente. 
Mas isso não pode ser deixado para 
os deputados dos patrões. Devemos 
aprofundar nossa luta retomando 
o caminho 18 e 19 de dezembro, 
lutando junto à toda a classe operária 
contra o governo, os patrões e o FMI, 
e internacionalmente como fizemos 
a luta no 8M contra os opressores 
imperialistas.
Para obter um aborto livre e seguro 
de qualidade, é preciso expropriar os 
capitalistas; para triplicar o orçamento 
para saúde e educação pública 
com base no não-pagamento da 
dívida externa e imposto progressivo 
sobre grandes fortunas; as clínicas 
e os hospitais privados devem ser 
expropriados sem pagamento e sob o 
controle dos trabalhadores.
O Papa Francisco e a Igreja 
abençoaram os sabres de ditaduras 
militares afirmando ser “pró-vida” 
e nos chama de “nazistas” ... eles, 
que apoiaram Mussolini, Franco, 
Videla, Pinochet e sua igreja cheia de 
pedófilos quer dar aulas “Moral” para 
as mulheres que querem decidir sobre 
nossos corpos! Chega de subsídios 
para a Igreja! Que todos os 
sacerdotes trabalhem! Separação 
da Igreja do Estado e expropriação 
de todos os seus bens! Para uma 
educação secular livre, científica e 
de qualidade, incluindo a educação 
sexual abrangente e prestada por 
profissionais!
Fora as mãos dos patrões da nossa 
luta!
As mulheres trabalhadoras e suas 
organizações de luta, junto às 
organizações feministas devem 
estar à frente deste combate 
para conquistar todas as nossas 
demandas!

Panfleto editado perante a concentração na CGT
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A enorme greve geral de 25 de junho mostrou que a 
classe trabalhadora não está disposta a pagar a festa 
dos banqueiros e dos capitalistas.

Ao ataque do governo e do FMI, com desvalorização, fuga 
de dólares, inflação, demissões, tarifas, os trabalhadores 
responderam com uma greve geral política. Sob o chicote do 
capital, eles chegaram à conclusão de que, para aumentar 
os salários e defender seus ganhos, eles teriam que atacar 
Macri politicamente. A greve política geral unificou todos os 
setores da classe trabalhadora contra Macri e o FMI.

A Argentina faz parte da guerra contra o FMI na América 
Latina, a guerra de classes contra Wall Street. Os 
trabalhadores negros explorados no Haiti estão abrindo a 
revolução contra o governo do FMI. Na Nicarágua, lutam 
nas ruas contra Ortega, também servo do FMI. No Brasil, a 
classe trabalhadora luta para retomar a luta política contra 
Temer. Essas lutas são irmãs da revolta dos trabalhadores 
e do povo da Jordânia que tirou no primeiro-ministro que 
tentou implementar o plano do FMI.

A crise econômica mundial já atingiu a Argentina. O 
governo de Macri, um governo direto do FMI e da JP 
Morgan, deve derrotar o movimento operário para aprovar o 
plano do imperialismo.

Mas esse governo gorila (reacionário, NdT.) não é mais 
aquele que no ano passado estava à frente da classe 
trabalhadora, já que os combates de 18 e 19 de dezembro 
o deixaram enfraquecido e colocou um limite no ataque do 
FMI e do G20. Macri perdeu a base social e é odiado pelas 
grandes massas de trabalhadores.

Estamos enfrentando uma crise política do governo que 
já lhe custou três ministros. Macri é obrigado a atacar, mas 
não pode fazê-lo na medida em que o imperialismo precisa, 

porque as massas não permitirão. A classe trabalhadora 
bateu antes da crise econômica e não está disposta a pagar 
os custos.

É o que afirma a greve geral de 25/6: quem vai pagar 
a crise. Como Trotsky disse, «quaisquer que sejam as 
palavras de ordem e a razão pela qual surgiu a greve geral, 
se ela realmente atinge as massas e se essas massas estão 
prontas para lutar, a greve geral coloca inevitavelmente 
a todas as classes da nação a pergunta: quem vai ser o 
dono da casa? “(Onde vai a França?). Ao contrário do que 
a esquerda argentina afirma, com o FIT à cabeça, no dia 25 
de junho ficou demonstrado que há condições suficientes 
para derrotar Macri.

A classe trabalhadora argentina sabe do que se trata. 
Mostrou em 18 e 19 de dezembro. O governo está em 
crise: é hora de acertá-lo para tirá-lo do ringue, preparando 
até mesmo uma luta continental unificada. Esta luta só é 
impedida pelas burocracias sindicais vendidas, que nos 
dividem país a país e nos submetem às “democracias” de 
Wall Street.

Argentina...
depois da Greve Geral de 25 de junho

Editorial do periódico Democracia Obrera da Liga Operária Internacionalista - Quarta Internacional da Argentina

11 de julho de 2018

Argentina e a guerra contra o FMI na América Latina

A greve geral é uma resposta à pilhagem monumental da 
Argentina por Wall Street, que afunda as massas exploradas 
da nação.

Em abril, a Argentina colidiu com a crise econômica global. 
Devido ao aumento da taxa de juros do Federal Reserve dos 
EUA, os Estados Unidos começaram a aspirar os dólares 
mundiais semicoloniais. Isso quebrou o plano de Macri, 
baseado na necessidade de renda permanente de dólares 
para sustentar a balança financeira e a pilhagem imperialista.

Os bancos de Wall Street, que retiravam dólares baratos 
da Reserva Federal para os superlucros com as Lebacs, 
que são removidos deixando pesos e títulos sem valor e 
sem respaldo na produção, o governo emitiu a pagar taxas 
de juros abusivas. A desvalorização é essa pilhagem. Até 
agora, em 2018, o peso entrou em colapso em quase 60%. 
O acordo de colônia com o FMI esticou a bicicleta. O governo 
empurra o crash para a frente, aprofundando a submissão da 
nação ao imperialismo e o parasitismo do capital financeiro. 
Os US$ 50 bilhões do FMI vêm para garantir que haverá 
dólares para pagar a dívida externa e a troca das Lebacs e 
sustentar a fuga de dólares. Desta forma, o imperialismo não 
ficará apenas com US$ 50 bilhões, mas deixará uma dívida 
com o FMI que será cobrada novamente.

É um saque histórico! O governo de Macri é um governo 
direto do JP Morgan. Dujovne e Caputo são seus homens. 
Todas as medidas do governo significam os banqueiros 

atuando para garantir seus superlucros.
A festa continua. Enquanto o povo morre de fome, aqueles 

no topo acumulam fortunas. Esses parasitas levaram US$ 
11 bilhões em uma semana. Taxas de juros de 47% com 
as Lebacs para banqueiros e especuladores financeiros. 
Taxas dolarizadas para empresas de petróleo e empresas 
de serviços públicos. A inflação é lucro para os capitalistas. 
Desvalorização de 60% para a Sociedade Rural, Cargill e o 
sanguessuga agroexportador.

Quem paga por isso? A classe trabalhadora, a única classe 
que produz a riqueza da nação. É por isso que Dujovne 
gritou pelos US$ 30 bilhões que “o país perdeu por causa da 
paralisação”. Isso é o que os trabalhadores produzem todos 
os dias e o empregador nos rouba com 15% de paridade, 
inflação, flexibilização, milhares de demissões, suspensões 
e repressão para aqueles que lutam.

É por isso que em 25/6 a classe operária disse “basta”! A 
crise já está aqui. A recessão é iminente. Macri e os CEOs 
devem derrotar a classe trabalhadora para escapar do crash 
e garantir ao imperialismo a pilhagem da nação.

Pela frente não virá mais “democracia”, mas confrontos 
violentos de classes. Santiago e Rafa são mártires dos 
trabalhadores nesta guerra de classes. O Estado tem Jones 
Huala e Diego Parodi como reféns para que os trabalhadores 
se ajoelhem. Mas isso não será definido no parlamento ou 
por meios “democráticos”, mas com a luta nas ruas.

A classe trabalhadora responde ao saque imperialista da nação

Macri e Lagarde (Diretora do FMI)
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A classe trabalhadora argentina está em estado de 
rebelião. Há uma tendência à luta política em massa contra 
o governo e o FMI, como demonstrado pela greve geral de 
25/6.

Estas são as condições abertas pelos combates em 
dezembro, uma ação de massas independente que deixou 
o governo e o Parlamento em crise e abriu uma situação 
pré-revolucionária na Argentina.

O “cacerolazo” e o “Que se vayan todos” (Que todos se 
vão todos!”, NdT.) do 18D mostraram que as classes médias 
arruinadas romperam com o governo, uma questão que 
coloca na ordem do dia a unidade com a aliança operária e 
popular como em 2001.

Nos dias 18 e 19 de dezembro, a burguesia perdeu 
o controle do movimento operário. A base operária 
desafiou a odiada burocracia sindical e apresentou batalha, 
como também as feitas recentemente pelos professores no 
estado de Chubut, com mais de 3 meses de combates, e 
antes com os mineiros de Rio Turbio, os trabalhadores de 
Fanazul, do INTI, etc.

Se Macri não terminou como De la Rua foi pela “oposição” 
patronal e da burocracia sindical, que aterrorizada pelo 
fantasma de 2001, conspiraram para apoiar Macri e evitar 
um segundo embate de massas.

O PJ, o Kirchnerismo e o massismo, foram unificados 
em uma “oposição” para apoiar Macri do Congresso e das 
províncias em um verdadeiro pacto de governabilidade. A 
“oposição” e o Cambiemos são de Wall Street. Os Kirchners 
governaram como “pagadores em série” da dívida externa. 
Seu papel era enterrar a luta revolucionária de 2001 e 
devolver a nação ao imperialismo. Eles, o PJ e Massa 
votaram as principais leis para Macri. Agora todos juntos 
discutem o orçamento de 2019 ditado pelo FMI.

Todos querem que Macri chegue em 2019 para que o 
plano do imperialismo passe: que a crise seja paga pelos 
trabalhadores. A única coisa que eles argumentam é como 

“regulam” o ataque para que um novo 2001 não apareça.
Sobre a questão do aborto, esta conspiração foi claramente 

vista. Eles tiveram que utilizar uma demanda sentida das 
massas, e que foi conquistada nas ruas, para relegitimar o 
Congresso que tinha votado a reforma das pensões, para 
que esse mesmo parlamento vote, antes do final do ano, a 
Reforma Trabalhista do FMI e do G20.

A burocracia sindical e a piquetera também apoiaram o 
governo com um pacto social. Todos assinaram acordos de 
paridade abaixo da inflação e da desvalorização. O ato de 
21 de fevereiro unificou Moyano, Palazzo, o CTA, o CTEP 
do Vaticano, recriando uma burocracia de “oposição” 
para submeter os trabalhadores ao PJ e ao Congresso. 
Eram fundamentais para que o odiado Triunvirato que se 
reunia com Triaca não caísse e para que toda a burocracia 
recuperasse o controle do movimento operário.

Se no dia 25/6 todo mundo teve que chamar a greve 
foi para que não caíssem, porque eles sabem do ódio 
profundo classe trabalhadora, como visto no ato da CGT 
de 7 de Março de 2017, quando os trabalhadores tiraram a 
burocracia as pedradas e tomaram o palco.

Sua política é submeter os trabalhadores à “oposição” e 
aos patrões da “indústria nacional” em desgraça, para que 
Macri chegue em 2019. Canalhas.

Os bancos, a UIA, o SR, o mercado de ações e toda 
a grande patronal (“Grupo dos 6”) sabem que têm um 
governo fraco para atacar o movimento operário. Se bater 
muito, unificam as massas como 18 de Dezembro. Se não 
bater, o crash explode. Esta é a crise política que custou 
três ministros para Macri.

A greve geral de 25 de Junho mostrou verdadeira 
Argentina: os de baixo não querem pagar pela festa dos 
banqueiros e dos de cima que não podem passar os seus 
planos conforme necessário.

Dos combates de 18 e 19 de dezembro à greve geral de 25 de junho:
Apesar dos pactos da oposição dos patrões e da burocracia sindical com o governo, 

a classe trabalhadora continua em estado de rebelião

Os planos do FMI fazem parte do ataque de Wall Street. 
Não se pode “regular” como sonha a “oposição” patronal. 
O imperialismo vem para recolonizar a América Latina. Ele 
quer cobrar a dívida externa, ficar com o petróleo, com 
os minerais, terras e empresas estatais e, acima de tudo, 
generalizar condições maquila para o movimento operário.

O mundo está em disputa. As potências imperialistas, 
com os Estados Unidos e Alemanha na liderança, estão 
em guerra comercial pelos mercados e zonas de influência 
do planeta (ver “Organizador Obrero Internacional” No. 
25). Nesta guerra, a América do Sul é o território do capital 
ianque.

Wall Street e as burguesias latino-americanas estão se 
preparando para violentos confrontos contra os explorados. 
Os regimes se blindam. A Colômbia foi declarada membro 
oficial da OTAN. O Rio de Janeiro é militarizado pelas 
Forças Armadas. Em Vaca Muerta, Neuquén, uma das 
maiores reservas de petróleo de xisto do mundo, planejam 
instalar uma base militar dos Estados Unidos. Macri discute 
como reutilizar as Forças Armadas em tarefas de repressão 
interna.

20 mil filhos de trabalhadores e camponeses enjaulados 

por Trump em bases militares nos Estados Unidos são um 
aviso para toda a classe trabalhadora da América Latina, 
incluindo ao norte do Rio Bravo, e uma tentativa de recriar 
base social na aristocracia operária branca para ofensiva de 
saqueio na América Latina.

Os únicos que resistem à ofensiva imperialista são os 
trabalhadores e os explorados. No Haiti, na Nicarágua, na 
Argentina, no Brasil e no Peru, os trabalhadores enfrentam 
os planos do FMI e dos governos dos lacaios. O proletariado 
e o imperialismo, as duas classes fundamentais de cada 
nação semicolonial, estão frente a frente na América Latina.

Dizer, como a esquerda latino-americana, que os 
bolivarianos são “aliados” dos trabalhadores é uma farsa. 
Explorados do Haiti sabem muito bem quem é o “bolivariano” 
Lula ou Kirchner para chefiar a ocupação militar do país, sob 
a égide da ONU para forçá-los a produzir como escravos, 
com suas esposas e crianças estupradas por soldados do 
Brasil, Argentina e Equador. Dos governos de Maduro ou 
de Evo Morales, ou da oposição como Kirchner ou Lula, as 
burguesias “bolivarianas” são servas do imperialismo.

O ataque de Macri e dos CEO’s: uma ofensiva recolonizadora 
de Wall Street na América Latina

Argentina
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Os capitalistas e os banqueiros 
de Wall Street levaram a nação 
à falência. Pela frente não virá 
expansão econômica e nem 
retorno ao trabalho, mas recessão, 
mais fechamentos de fábricas e 
demissões, e inflação galopante.

O governo e todos os partidos 
patronais, incluindo o Kirchnerismo, 
querem que a crise seja paga pelos 
trabalhadores e por nossas famílias. 
A burocracia quer nos submeter aos 
patrões da “indústria nacional”.

As organizações de trabalhadores 
devem levantar seu próprio programa de 
medidas mínimas e elementares para que a 
crise seja paga pelos patrões e banqueiros.

Chega de pilhagem imperialista! 
Nem um peso (moeda argentina, 
NdT.) para a dívida externa! 
Expropriação sem pagamento da banca 
sob o controle dos trabalhadores! 
Nacionalização do comércio exterior! 
Os capitalistas não têm crise ... Abaixo o 
segredo comercial, que seus superlucros 
se tornem públicos!

Contra o alto custo de vida: 
Expropriação de toda a cadeia 
de comercialização para evitar a 
reformulação dos preços pelos grandes 
supermercados!

A oligarquia vende pão e carne ao povo 
a um preço em dólar, expropriando todas 
as terras férteis de mais de 50 hectares, 
para criar fazendas estatais com alta 
produtividade tecnológica!

Para salários e trabalho decentes: 
abaixo do topo de 15%! Paridade 
nacional única! 60% de aumento 
salarial com cláusula de gatilho! Todos 

trabalhadores para planta permanente! 
Chega de demissões! Expropriação de 
qualquer fábrica que feche, suspenda ou 
demita! Distribuição de horas de trabalho! 
A “economia popular” dos ponteiros 
do Vaticano esconde a miséria dos mais 
explorados da classe trabalhadora. Deixe 
que o movimento piquetero revolucionário 
de Tartagal e Mosconi retorne!

Passo para a mulher trabalhadora: 
Aborto legal, livre, seguro, gratuito e 
de qualidade, pago pelo Estado e pelos 
patrões! Salário igual! Berçários públicos 
e de qualidade, lavanderias e cantinas 
pagas pelos capitalistas e o Estado para 
libertar a trabalhadora da escravidão 
doméstica!

Chega de trabalhadores de primeira 
e segunda classe: plenos direitos para 
todos os trabalhadores imigrantes! Para 
igual trabalho, igual salário! Papéis 
para todos agora! Em defesa dos irmãos 
senegaleses! Não à prisão imigrante! 
Abaixo a lei da deportação!

Para soldar os trabalhadores e a 
aliança popular: Abaixo as tarifas! 
Reestatização sem pagamento e sob 
controle dos trabalhadores de todas 

as empresas de energia e serviços 
públicos! Aumento do orçamento 
de saúde e educação com base no 
não pagamento da dívida externa 
e impostos sobre a mineração, 
grãos e transações financeiras! 
Congelamento dos aluguéis! 
Créditos baratos para pequenos 
comerciantes que não exploram 
trabalhadores!

Contra a repressão do estado 
patronal: Comitê unificado de 
autodefesa de todas as organizações 

de trabalhadores! Dissolução das forças 
repressivas, serviços de inteligência e a 
casta oligárquica de juízes! Dissolução 
da casta de oficiais das Forças Armadas!

Liberdade para Facundo Jones Huala 
e Diego Parodi! Tribunais operários 
e populares para processar e punir os 
assassinos de Santiago e Rafa! Pare 
de perseguir Sebastián Romero e os 
trabalhadores de Ingenio San Isidro! 
Absolvição dos petroleiros de Las Heras 
e dos trabalhadores da Terra do Fogo! 
Desprocessamento dos mais de 7500 
trabalhadores e combatentes populares!

Chega dessa democracia de 
oligarcas, banqueiros e ladrões! 
Por um governo operário e popular 
revolucionário, baseado nas organizações 
de democracia direta dos trabalhadores 
e das massas armadas, para acabar 
com este regime de opróbrio e com a 
rendição da nação ao imperialismo! 
Fora das Malvinas! Nenhuma base 
militar ianque em Vaca Muerta! 
Hoje mais do que nunca ... a Argentina 
será socialista ou colônia de Wall Street!

A FIT se recusa a lutar para derrotar Macri e o FMI
A política do FIT é de 180º com relação à classe 

trabalhadora argentina, que mostra sua disposição em 
seguir o caminho do Haiti, Nicarágua e Jordânia. O FIT 
nunca agitou, nem no parlamento nem no movimento 
sindical, as consignas de “Andate Macri” (Vá embora Macri, 
NdT) ou “Que se vayan todos”, os slogans de 18 e 19 de 
dezembro. O “Pollo” Sobrero reconheceu abertamente que 
ele é contra Macri sair do governo.

O FIT subordina a luta da classe operária ao parlamento 
burguês, para que deste covil saiam leis e plebiscitos 
“favoráveis   aos trabalhadores”, junto aos Kirchner, PJ e 
ao Massismo. Sua política é esforçar-se para “expandir a 
democracia” burguesa fazendo acreditar que é possível 
arrancar conquistas parciais do capitalismo no parlamento 
e melhorar as condições de vida da classe trabalhadora ... 
no meio da bancarrota capitalista mundial!

Contra o FMI, o FIT propõe um “plebiscito”. Contra 
as tarifas, eles votaram a lei de Massa para “paliar” os 
aumentos. Seus deputados confraternizam com os padrões 
peronistas, como Del Caño que tira fotos com Felipe Solá 
em “solidariedade” com a luta do INTI, apresentando 
latifundiário assassino de Kosteki e Santillan como um 

amigo de trabalhadores (E pelo qual eles chamam de 
“unidade de ação”!).

Esta política é uma farsa. Apenas lutando por tudo, em 
luta política nas ruas como no Haiti, os capitalistas darão 
algo para os explorados. E inclusive se não avançamos, 
essa conquista parcial está em perigo.

A questão do aborto se mostrou claramente: longe do 
que o FIT, que afirma que a meia sanção foi conquistada 
pressionando o Parlamento, sem a paralisação de mulheres 
internacional de 8M (8 de março, NdT) e de dezembro, a 
lei teria sido arquivada. E, mesmo assim, os senadores e 
a Igreja conspiram para nos roubar o que já conquistamos 
nas ruas.

O FIT é o inimigo de uma luta como a do 18D. Recusa-se 
a promover o surgimento de organismos de luta política de 
massas para tirar a burocracia sindical, passo sem o qual 
nunca será possível derrotar Macri e o FMI.

De fato, essa política significa que Macri chegará a 2019, 
conforme proposto por Moyano e pelas CTAs. É por isso que 
no movimento operário o FIT é um apêndice da burocracia 
sindical “de oposição” e um apoio fundamental para isso.

Por um Plano de Emergência, 
que a crise seja paga pelos capitalistas!

Argentina
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A bancarrota e ofensiva capitalista de Wall Street coloca 
a luta pela revolução socialista na agenda e demonstra a 
plena validade do programa da Quarta Internacional. Não 
há outro caminho para derrotar o imperialismo e a barbárie 
que ele impõe ao mundo.

A classe trabalhadora argentina nunca faltou ao chamado. 
Mas em todos esses anos, os partidos na FIT não a 
prepararam para a luta revolucionária nem a educaram nas 
tradições do internacionalismo militante.

Hoje o FIT levanta a antiga política de revolução por 
etapas do Partido Comunista de Codovilla. Lutar por “mais 
democracia” com a burguesia “democrática”, renunciando 
à luta pela revolução socialista como uma tarefa imediata. 
Seu programa é o de Raúl Castro: o socialismo não serve 
mais, nem em Cuba. Por causa de sua estratégia e seu 
programa, os partidos da FIT são neostalinistas.

Sua frente de fato com o kirchnerismo mostra que os 
renegados do trotskismo acompanham os bolivarianos ao 
túmulo. O PSOL do Brasil está aos 
pés de Lula e do PT; o PST-LIT na 
Colômbia convocou os trabalhadores 
a votar no burguês Gustavo Petro; 
Na Bolívia, o LOR (PTS) pede para 
fazer uma “agrupação de cidadãos” 
no estilo de “Unidade Cidadã”, de 
Cristina Kirchner.

Todos se tornaram discípulos do 
Podemos da Espanha e Syriza da 
Grécia, os pais da “nova esquerda” 
internacional, defensores da 
“democratização de Maastricht”.

A traição da revolução síria, virando 
as costas às massas massacradas 
por Assad-Putin-Trump, é a maior 
ignomínia cometida contra a causa 
do proletariado pela liderança do FIT.

A classe operária argentina precisa 
mais do que nunca de um partido 

internacionalista, que lute para unir os trabalhadores da 
Argentina com os do Haiti, Nicarágua e Brasil. A tarefa é 
unir a classe trabalhadora do Alasca à Terra do Fogo como 
um nervo sensível. Esse é o partido de Trotsky e Mateo 
Fossa, o da Quarta Internacional de 1938. Mas essa luta 
é inseparável de derrotar a nível internacional aqueles que 
mergulharam a IV na lama da traição e colaboração de 
classes.

Lugar à luta pela recuperação da IV Internacional de 
1938, a única maneira de refundar o trotskismo argentino!

Comitê Redator, do periódico Democracia Obrera
da LOI-CI da Argentina, aderente da FLTI 

É necessário refundar o trotskismo argentino, 
sob as bandeiras do IV internacional de 1938

Dois caminhos: lutar como os explorados do Haiti ou 
acabar como uma colônia de Wall Street

Vamos voltar ao caminho de 18 e 19 de dezembro! 
Paralisação geral de 36 horas e plano de luta até derrotar 
Macri!

A guerra de classes e a crise econômica já estão aqui. A 
ofensiva do imperialismo e dos capitalistas não pode ser 
derrotada com “consultas populares” ou leis no parlamento 
dos exploradores. O imperialismo vem por tudo. Nós 
devemos ir por eles.

A greve mostrou que o poder da classe trabalhadora está 
nas fábricas e nas ruas. O caminho para derrotar Macri é o 
que mostram os trabalhadores do Haiti e da Nicarágua, o 
mesmo que começamos em dezembro na Argentina.

No dia 25 de Junho nós paramos o país. Temos que subir 
um passo na luta. É hora de continuar batendo! Às demissões 
e tarifas, à conspiração de Macri e aos governadores do PJ 
contra a villa, é necessário responder com uma greve geral 
de 36 hs. e um plano de luta para derrotar Macri e o FMI.

E isso não é conseguido com demandas passivas e 
pacíficas da burocracia sindical, mas marchando para a 
CGT e a CTA, assim como as companheiras que lutam pelo 
direito ao aborto como na década de 70.

Para deter o ataque do FMI, é necessário preparar uma 
luta revolucionária como a de 2001 e derrotar o governo 

Macri. Fora Macri e o FMI! Abaixo o pacto com os K, o 
PJ e Massa! Que se vayan todos!

Precisamos impor um plano de emergência para que a 
crise seja paga pelos capitalistas!

Torna-se urgente conquistar os organismos de luta política 
de massas que agrupem à classe trabalhadora. O primeiro 
passo é expulsar a burocracia sindical e impor a ruptura de 
nossas organizações de luta com a burguesia, retomando 
o caminho de 7 de março do ano passado e os combates 
em dezembro. Fora a burocracia colaboracionista! 
Não aceitamos nenhum acordo de entrega e de tetos 
salariais! Lugar às assembleias de base, os comitês de 
fábrica, às coordenadoras de luta!

As organizações operárias combativas devem estar a 
serviço da organização da rebelião contra a burocracia. Não 
é suficiente com reuniões de grupos e líderes sindicais dos 
partidos de esquerda como foi o Plenário do Sindicalismo 
Combativo. Precisamos de um grande Congresso Nacional 
de Trabalhadores Empregados e Desempregados com 
delegados de base de todo o movimento operário para 
transformar-se num parlamento de trabalhadores contra o 
covil de bandidos do Congresso Nacional.

Argentina

Combates do 18 e 19 de Dezembro de 2017 na Praça Congreso em Buenos Aires
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Já existem mais de 244 milhões 
de imigrantes em todo o mundo 
vivendo sob condições de vida infra-

humanas. Além disso, existem 68,5 
milhões de refugiados que deixaram 
seus países fugindo de guerras, de 
massacres contrarrevolucionários, da 
fome e da pobreza sem precedentes, 
tais como aqueles que vivem na Síria 
e em outras nações do mundo árabe e 
do continente Africano.

Da metrópole imperialista para as 
colônias e semicolônias, as grandes 
empresas transnacionais e bancos 
que dominam o planeta, através de 
governos lacaios avançam sobre as 
massas exploradas descarregando 
todo o peso da crise. Eles também 
fazem isso em suas nações contra seu 
próprio proletariado. É que o crack da 
economia global que eclodiu em 2008, 
longe de ser atenuado, continua a se 
aprofundar dia a dia.

É que, em um mercado em retração e 
em meio a uma guerra comercial feroz 
entre as potências dominantes onde 
alguns procuram a ajoelhar aos outros, 
os bandidos capitalistas declararam 
uma guerra real sobre a classe 
operária e os explorados do mundo. 
Sendo assim, a burguesia imperialista, 
este 1% de parasitas que concentram 
em suas mãos mais de 50% da 
riqueza do mundo, impôs que será a 
classe operária e os explorados que 
pagaram pela crise com um brutal 
ataque a seus padrões de vida já 
destroçados, com áreas inteiras do 
planeta afundando na miséria, com 
guerras contra as massas que se 
levantaram pelo pão e liberdade, 
como, não cansaremos de repetir, 
para que ninguém esqueça, como na 
Síria massacrada, com seus mais de 
600.000 explorados assassinados 
e seus 15 milhões de refugiados e 
pessoas internamente deslocadas. 
Ou, como na Ucrânia dividida entre 
a oligarquia pró-russa, o governo 
reacionário de Kiev e chacal Putin, 
todos os lacaios do FMI.

Esta é o funcionamento normal do 
nefasto sistema capitalista em sua fase 
de decadência, contra o que dizem os 

reformistas, as forças produtivas - 
não só pararam de crescer, mas elas 
retrocedem, e as forças destrutivas 
se desenvolvem - ou seja, a ciência 
e a tecnologia aplicada à destruição 
massiva, principalmente da mais 
importante das forças produtivas, 
que é a força de trabalho, ou seja, 
o homem que é o gerador de toda 
a riqueza existente transformando 
a natureza em seu benefício. O 
parasitismo imperialista deixando de 
fora da produção centenas de milhões 
de trabalhadores em todo o mundo, 
nada faz senão aumentar o “exército 
industrial de reserva”, cujas fileiras 
estão infladas por trabalhadores 
imigrantes que se juntam aos milhões 
de desempregados existentes na 
Europa e nos Estados Unidos. No 
entanto, para este sistema decadente 
sobram trabalhadores, por isso 
nenhum dos governos burgueses e 
imperialistas, em outro exemplo claro 
da destruição das forças produtivas, 
lhes importa que milhares afundem no 
mar, que morram nas fronteiras ou em 
seus países devastados por guerras e 
pela miséria. “Que morram!” Grita a 
burguesia, senhores de um sistema 
criminoso que não pode garantir 
nem comida nem trabalho para seus 
escravos.

O colapso da economia mundial 
deixou milhões de trabalhadores sem 
teto nos Estados Unidos, sem trabalho, 
vivendo das caridades do Estado. No 
sul da Europa afundou o proletariado 
espanhol e grego na pobreza extrema, 

levando-o a cortar árvores das praças 
para ter lenha para alimentar o fogo que 
aquece no inverno. Estas são algumas 
das condições que engendraram a 
tragédia dos imigrantes e refugiados 
que chegam à Europa e aos Estados 
Unidos. É que se o proletariado das 
grandes potências é levado a viver da 
maneira que vivem seus irmãos nas 
semicolônias, o que, então, esperar 
para um trabalhador imigrante, que 
em busca de uma vida melhor cruzam 
o mar aberto, com dias de caminhada 
por desertos e montanhas. Esperam 
a prisão, campos de concentração 
“vigiados” pela FRONTEX (Polícia 
Fronteiriça da UE), morrer assassinado 
pelas forças repressivas ou exércitos 
nas fronteiras ou afogados no Mar 
Mediterrâneo.

E aqueles que têm a “sorte” de 
contornar esses “obstáculos” e se 
tornarem “refugiados” não podem sair, 
trabalhar com dignidade ou estar com 
suas famílias. Eles são tratados pior 
do que animais, excluídos em guetos, 
onde sofrem a perseguição do Estado 
e sua polícia assassina, de bandos 
fascistas que querem intimidar e impor 
o terror. Eles vivem sob uma ameaça 
constante de serem deportados ... 
e muitas vezes são. Se conseguem 
um emprego, não têm direito, têm o 
pior salário e trabalham nas piores 
condições ou são escravizados 
diretamente.

A maior tragédia dos imigrantes e refugiados 
desde a Segunda Guerra Mundial

Com deportações, campos de concentração, prisão e superexploração, os piratas imperialistas 
martirizaram os milhões dos explorados que procuram uma vida digna nas metrópoles imperialistas

Um sistema que nem sequer pode alimentar seus escravos 
merece morrer

30 de junho de 2018INTERNACIONAL
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A política de Trump, Merkel, 
Macron, Tsipras, Salvini, etc., 

para os trabalhadores 
imigrantes que chegam na 

Europa e nos Estados Unidos: 
sequestros de crianças, prisão e 

campos de concentração

Os Estados europeus em 2008 
pagaram a falência dos grandes 
bancos e para sair da de sua 
bancarrota atacaram sem piedade 
as massas, não podem nem querem 
colocar um único centavo para 
os imigrantes que vêm para o 
continente. Deixar os imigrantes 
entrarem, significa que os estados 
europeus têm que aumentar seus 
orçamentos para escolas, hospitais, 
etc., e eles não estão dispostos 
a fazê-lo em um momento em 
que eles têm enormes déficits. 
Porque todo o seu dinheiro está ao 
serviço dos lucros fabulosos das 
transnacionais e dos seus bancos. 
Toda a hipocrisia e cinismo dos 
governos imperialistas da Europa veio 
à luz frente a “crise” que significou a 
chegada de refugiados e imigrantes, 
como aconteceu nas últimas semanas 
com o impedimento para atracar nos 
portos europeus do navio “Aquarius”, 
que resgatou 600 refugiados do mar 
que tentavam chegar à Europa através 
do Mediterrâneo.

Também vimos agindo dessa 
maneira, na Europa imperialista, 
o governo da “Nova Esquerda” de 
Tsipras de Syriza na Grécia. Este 
governo, que foi apresentado ao 
mundo pela esquerda reformista 
como “uma expressão distorcida da 
luta revolucionária das massas”, é o 
responsável pelo ataque brutal que os 
trabalhadores gregos e os imigrantes 
sofrem, este governo que aprisionou 
dezenas de milhares de refugiados 
em campos de concentração nas ilhas 
gregas e nas periferias das cidades, 
tornando suas vidas um inferno, 
enquanto aprisionam, com centenas 
de anos de prisão, a juventude rebelde 
anarquista.

Várias denúncias saíram à luz de 
que os governos europeus, seus 
exércitos, agentes da Frontex e várias 
ONGs, organizam tráfico de seres 
humanos de refugiados e imigrantes 
para a prostituição, a venda de órgãos 
e trabalho escravo, fazendo lucros 
com as dificuldades sem precedentes 
de mulheres, homens e crianças que 
só procuram sobreviver. Além dessas 
denúncias, as condições “normais” 
dos campos de concentração são 
devastadoras. Sem comida suficiente, 
sem água corrente, sofrendo com o 
frio e a neve no inverno, com as altas 

temperaturas e os surtos de doenças 
no verão. Guardados pelo exército ou 
pela FRONTEX, aterrorizados pelas 
bandas fascistas. Nenhum trabalho 
para homens e mulheres, nenhuma 
escola para crianças. Verdadeiras 
prisões ao ar livre, onde dezenas de 
milhares de refugiados e imigrantes 
são empilhados e deixados a todos os 
tipos de abusos.

Hoje, os piratas imperialistas do 
Maastricht e ianques intensificam sua 
ofensiva contra os escravos modernos 
do século XXI, depois de saquear todas 
as riquezas do mundo semicolonial. Os 
governos da União Europeia reuniram-
se para discutir a “crise de imigração” 
e as suas propostas são de fechar e 
fortalecer ainda mais as fronteiras, 
aumentar o orçamento da FRONTEX 
em 34 bilhões de euros, com mais 
de 10.000 agentes. Eles propõem 
criar “plataformas de desembarque” 
para os refugiados, construídos como 
verdadeiros campos de concentração 
na Europa. Na Hungria, o governo 
xenófobo Viktor Orbán aprovou uma 
lei que pune com uma pena de até 1 
ano de prisão para quem ajuda um 
refugiado ou um imigrante “ilegal” 
neste país. A França também tem uma 
lei semelhante.

Também nos EUA, a agressão de 
Trump aos imigrantes na fronteira 
com o México, mostra a ferocidade 
imperialista que deixou milhares de 
crianças na prisão, separadas de seus 
pais, com o único “crime” de buscar 
uma vida digna e para escapar miséria 
na América Latina, provocada pelos 
piratas imperialistas dos EUA, com seu 
saque e pilhagem àquele continente. A 
política de “tolerância zero” de Trump 
segue o caminho trilhado por Obama, 
que em seu governo deportou mais 
de 3 milhões de explorados latino-
americanos e só em 2014 tinha mais 
de 60.000 famílias enjauladas em 
centros de detenção.

Trump tem dezenas de milhares de 
famílias de imigrantes nos centros 
de detenção e bases militares na 
fronteira EUA-México, processando 
criminalmente pelo “crime” de buscar 
uma vida digna. Estes milhares de 
trabalhadores latino-americanos são 
verdadeiros reféns da ofensiva de 
Trump em seu quintal, e que se tornou 
um grande negócio para as empresas 
privadas “abrigos”, construção e 
segurança, que o governo dos EUA 
contrata para a aprisionar às dezenas 
de milhares de imigrantes e crianças 
que chegam sozinhas nos EUA. 
Desde 2015 uma única empresa de 
“refugio”, a Key Southwest Programs, 
faturou 955 milhões em contratos com 
o governo.

Trump pretende deportar qualquer 
pessoa que pisa nos EUA “sem 

permissão” e promete aprofundar a 
ofensiva contra os imigrantes que já 
estão trabalhando durante anos como 
mão de obra barata nos piores postos 
de trabalho nos EUA.

O reformismo quer 
democratizar o capitalismo, que 
transformou o mundo em uma 
prisão imunda, onde a única 

saída para as massas e a classe 
trabalhadora é a revolução 

socialista para acabar com o 
imperialismo e este sistema que 
só traz a fome, a miséria e morte 

para os explorados.

Para que os explorados 
possam viver, o imperialismo 

deve morrer!

Este é o capitalismo imperialista: o 
inferno para as massas! É isso que 
Trump, Merkel e companhia fazem nos 
Estados Unidos e na Europa e o que 
fazem seus assassinos e escudeiros 
Assad e Putin, na Síria. E a esquerda 
ainda continua com seus sonhos 
de “democratizar esse sistema? 
Lamentavelmente sim.

É que a esquerda reformista é 
a expressão dos interesses da 
aristocracia operária e não das 
camadas mais exploradas do 
proletariado. Lenin em «Imperialismo e 
a cisão do Socialismo” (1916) definiu 
claramente as características do 
imperialismo – capitalismo decadente 
– e como o oportunismo, na forma do 
social-chauvinismo, avançou sobre o 
movimento operário, especialmente 
na Europa “( ...) a exploração das 
nações oprimidas, indissoluvelmente 
ligada à anexações, e acima de tudo, 
a exploração de colônias por um 
punhado de potências “grandes”, torna 
cada vez mais o mundo “civilizado” 
em um parasita que vive em corpo 
de centenas de milhões de homens 
de países não civilizadas. (...) Uma 
camada privilegiada do proletariado 
das potências imperialistas vive, 
em partes, às custas das centenas 
de milhões de homens dos povos 
incivilizados “. E assim o imperialismo 
compra da liderança do movimento 
operário.

Contra o que a esquerda reformista 
prega, para as massas não há solução 
no sistema capitalista, precisa da 
revolução operária e socialista para 
aspirar a chegar mesmo a menor 
das suas demandas. É que todas as 
reivindicações da classe operária 
e os explorados, por salários, 
trabalho e vida decente, se chocam 
constantemente com os capitalistas 
e o Estado burguês. Assim, a tarefa 
imediata do proletariado e todos os 

Internacional
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seus batalhões, acaudilhando todas 
as camadas exploradas e oprimidas 
que já não têm e nem podem ter 
nenhuma solução sob este sistema, 
é tomar o poder, expropriando a 
burguesia e as transnacionais. Isto 
é, as premissas da revolução socialista 
estão na ordem do dia. Porque, assim 
como Trotsky escreveu no Programa 
de Transição: “Se o capitalismo é 
incapaz de satisfazer as exigências 
inevitavelmente decorrentes dos males 
gerados por si, não tem escolha senão 
morrer.”

É uma tarefa fundamental 
recuperar o internacionalismo 

militante da classe trabalhadora 
e seus setores mais oprimidos!

A mesma classe operária por 
cima das fronteiras, 

a mesma luta!

Se hoje o imperialismo, depois das 
grandes batalhas que deu e continua 
a dar a classe trabalhadora europeia, 
americana e mundial, aprofunda 
sua ofensiva para os setores mais 
explorados do proletariado, como os 
trabalhadores imigrantes é porque da 
esquerda este sistema foi sustentado, 
separando a classe trabalhadora 
país por país, onde foi derrotada pela 
burguesia e pelo imperialismo, ou 
sustentando este último para esmagar 
as massas como na Síria.

As direções traidoras do movimento 
operário com a islamofobia e o social-
chauvinismo, separara, a luta da classe 
operária europeia, por salário e contra 
os ataques dos patrões imperialistas 
e seus governos, do combate e 
solidariedade com os refugiados e 
os trabalhadores migrantes. Eles 
declararam “o inimigo é o ISIS” e 
infundiram o veneno islamofóbico na 
classe trabalhadora europeia, para 
que vissem os imigrantes e refugiados 
do mundo árabe como inimigos, e 
não como os melhores aliados contra 
as transnacionais imperialistas e 
os governos europeus, que junto 
ao imperialismo ianque, trouxeram 
a barbárie ao Magreb e ao Oriente 

Médio. Eles, seus 
exércitos ao serviço 
das petroleiras 
imperialistas e os 
governos e regimes 
lacaios na região e 
o gendarme sionista 
são os verdadeiros 
terroristas.

E a tragédia para a 
classe trabalhadora 
na Europa e em todo 
o mundo colonial e 

semicolonial é que o 
socialimperialismo, a 

aristocracia operária e burocracia 
separaram suas lutas, dividiu suas 
fileiras entre trabalhadores nativos 
e imigrantes ... e para evitar que a 
revolução do Magreb e Oriente Médio 
entrasse dentro da besta imperialista 
Europeia, deixando as mãos livres 
para os capitalistas para avançar em 
seu ataque contra os explorados.

Aqueles que pregam “democratizar 
o Maastricht imperialista” provaram 
ser fiéis defensores dos lucros das 
transnacionais imperialistas que 
saqueiam os povos oprimidos do 
mundo. Esta “nova esquerda” da Syriza, 
de Podemos, dos “anticapitalistas” 
defensores dos negócios de seus 
próprios imperialismos, como o NPA, 
o SWP Inglês, com o stalinismo, toda 
a burocracia sindical e a aristocracia 
operária, separaram as camadas 
superiores do proletariado dos 
milhões de trabalhadores imigrantes 
e refugiados. Eles deixaram milhões 
de trabalhadores e setores oprimidos 
que não estão em qualquer sindicato 
largados a sua própria sorte... Eles, 
num momento em que a guerra 
comercial entre piratas imperialistas se 
exacerbada, mostram sua verdadeira 
face: socialimperialistas defensores 
negócios da sua própria burguesia. 
Assim aprofundam a divisão das fileiras 
da classe trabalhadora europeia, 
abrindo o caminho para governos de 
Maastricht passar esta ofensiva sobre 
os imigrantes, enquanto o ataque à 
classe trabalhadora nativa não se 
detém.

Os únicos que podem parar 
esta catástrofe imperialista são 
a classe trabalhadora dos países 
europeus unindo-se aos seus 
irmãos imigrantes, aos refugiados 
e à classe operária das colônias e 
semicolônias. Como o marxismo 
revolucionário sempre levantou: 
nenhum povo que oprime outro 
pode se libertar!

Nos países imperialistas: o inimigo 
está em casa! É uma tarefa fundamental 
da classe trabalhadora desses países 
levantar a luta contra o seu próprio 
imperialismo. E é a única maneira de 
impedir o ataque brutal de governos 
repressivos à classe trabalhadora 

europeia, norte-americana e japonesa 
...

Abram as fronteiras! Trabalho, 
vida decente, papéis e direitos para 
todos!

Que os sindicatos e organizações 
operárias afiliem imigrantes e 
refugiados como seus membros de 
honra, para que eles possam lutar 
junto com seus irmãos de classe na 
Europa e no mundo inteiro!

Comissões de imigrantes em todos 
os sindicatos!

Para que todos possam trabalhar: 
distribuição de horas de trabalho sem 
redução salarial!

Mais um turno em todas as fábricas 
para que milhares de trabalhadores 
desempregados e imigrantes venham 
trabalhar. Queremos trabalho decente 
para todos agora!

Abaixo o Maastricht imperialista! 
Abaixo os governos xenófobos, ou os 
“democráticos” e da “nova esquerda” 
que, juntos, aplicam os piores ataques 
contra a classe trabalhadora europeia, 
enchendo guetos e campos refugiados 
e imigrantes!

Abaixo o 1% de parasitas! 
Morte ao imperialismo! Abaixo 
todos os apoiadores dos partidos 
socialimperialistas, a aristocracia 
operária e a burocracia, que com 
aquela conversa de socialismo nos dias 
de festa, levaram a classe operária, os 
jovens e oprimidos a acreditar que era 
possível reformar ou “democratizar” 
este sistema falido.

A catástrofe capitalista 
já está aqui ...

a única alternativa é a revolução 
socialista!

É preciso um partido revolucionário 
da classe trabalhadora mundial para 
levar a classe operária à vitória. Os 
oportunistas, socialimperialistas e 
renegados do trotskismo levaram a 
classe operária a terríveis enganos 
e duras derrotas, em nome do 
nosso partido mundial, a Quarta 
Internacional. Não podemos permitir 
que os usurpadores e destruidores 
do programa trotskista continuem 
a falar em nome do marxismo 
revolucionário ... Devemos recuperar 
a Quarta Internacional contra 
seus usurpadores e coloca-la a 
disposição para a luta da classe 
operária mundial contra os 
capitalistas e seus governos, pela 
revolução socialista mundial!

Trabalhadores do mundo, uni-vos! 
A libertação dos trabalhadores será 
obra dos próprios trabalhadores!

María Batista e Ana Negri

Internacional

Campo de Refugiados na fronteira da Síria
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to as burocracias sindicais dos EUA e 
de todo o continente olham para outro 
lado perante semelhante opróbrio con-
tra o Haiti negro escravizado.

Só algumas milhas de distância se-
param a classe operária haitiana, que 
entra em manobras de revolução con-
tra os piratas ianques, da Havana, em 
momentos que os irmãos Castro en-
tregaram a ilha ao imperialismo com 
a restauração capitalista, anunciando 
que “o socialismo já não vai mais nem 
sequer em Cuba”, quando a única so-
lução à fome e a opressão do Haiti e 
todo o Caribe é com novas Cuba revo-
lucionárias como no ano 1959.

Enquanto isso, Maduro, antecipando 
um novo Caracazo (levante revolucio-
nário da classe operária venezuelana 
no começo da década de ’90, NdeT), 
mata de fome e com tiros o povo ve-
nezuelano; Morales na Bolívia aplica 
os planos do FMI igual o melhor que 
Macri e Temer, igual que Ortega na Ni-
carágua, que massacra a sublevação 
das massas... Essa é a verdadeira cara 
da estafa da “revolução bolivariana” 
que significaram as maiores punhala-
das pelas costas aos explorados do 
Haiti: foram os governos “bolivarianos” 
de Kirchner da Argentina, de Morales 
da Bolívia e Lula do Brasil que enva-
ram tropas das Forças Armadas para 
invadir Haiti, integrando a MINUSTAH 
da ONU.

A classe operária latino-americana e 
norte-americana são os únicos aliados 
no combate revolucionário das massas 
haitianas. As organizações operárias e 
populares de luta de todo o continente 
devem se levantar junto com seus ir-
mãos do Haiti. 

No caribe se joga em grande me-
dida o futuro da classe operária la-
tino-americana. Hoje em Porto Prín-
cipe se libra uma batalha central da 
classe operária latino-americana 
contra Trump, o FMI, os planos de 
flexibilização trabalhista, pela terra, 
pelo pão e pela liberdade.

Para combater junto com a classe 
operária revolucionária do Haiti: A clas-
se operária de toda América deve se 
sublevar contra as transnacionais im-
perialistas e seus governos lacaios, 
começando pelos trabalhadores da 
Argentina, Brasil, Chile, Bolívia, Peru, 
Equador, etc. para impor com os méto-
dos de luta da classe operária a saída 

imediata de todas as tropas gurkas lati-
no-americanas que hoje invadem Haiti 
sob comando ianque e da ONU!

Os sindicatos e organizações ope-
rárias que se reivindicam combativas 
em todo o continente não podem de-
morar um segundo a mais sem acudir 
em apoio às massas do Haiti. Batay 
Ouvriyè do Haiti tem um suas mão 
chamar de maneira urgente todas as 
organizações que conformam junto 
a eles a Rede Sindical Internacional 
como é a central sindical CSP-Conlu-
tas do Brasil e de todos os sindicatos 
combativos do continente, para ganhar 
as ruas e lutar junto com os explorados 
haitianos.

Os trabalhadores norte-americanos 
devem se sublevar ao interior da besta 
imperialista contra o governo de Trump 
e do 1% de parasitas de Wall Street 
que saqueia e oprime o Haiti maritirza-
do! As vidas dos explorados negros 
do Haiti e de todo o Caribe também 
importam! Parem de nos matar! Para 
que a classe operária haitiana e de 
todo o Caribe não continuem morrendo 
de fome, consigam combustível e se li-
bertem do FMI: Expropriação de todas 
as transnacionais de alimentação e do 
agronegócio sem pagamento e sob o 
controle operário! Renacionalização 
sem pagamento e sob o controle ope-
rário da Petrobras no Brasil, PDVSA 
na Venezuela, YPFB na Bolívia, YPS 
na Argentina! É preciso voltar a cercar 
Wall Street e avançar em expropriar o 
1% de parasitas!

O Haiti martirizado, um verdadeiro 
protetorado ianque tutelado pela ONU, 
foi convertido numa reserva de mão de 
obra escrava ao serviço das transna-
cionais, como aconteceu com Zimbá-
bwe na África. Hoje as massas oprimi-
das do Haiti também marcam o cami-
nho aos trabalhadores e explorados de 
toda África do Sul de como se enfrenta 
o FMI e ao imperia-
lismo que saqueia 
as nações oprimi-
das e escravizam, 
super-exploram e 
condenam a terrí-
veis padecimentos 
as massas.

Por isso, da Áfri-
ca negra, os traba-
lhadores devem se 
colocar de pé junto 
com seus irmãos 
de classe do Haiti. 
De todas as orga-
nizações operárias 

combativas do Sul da África, como o 
sindicato metalúrgico NUMSA da Áfri-
ca do Sul e a central sindical SAFTU, 
que vêm de protagonizar uma enorme 
greve geral meses atrás contra o go-
verno de Ramaphosa, chamemos a 
ações em solidariedade e ganhemos 
as ruas para lutar junto com os traba-
lhadores e explorados haitianos.

Abaixo o governo Moïse! Fora o 
FMI! Fora a ONU! Pela derrota militar 
das tropas de ocupação da MINUS-
TAH! Dissolução da polícia assas-
sina! Armamento generalizado dos 
trabalhadores e do povo organizado 
na milícia operária e camponesa! 

É preciso colocar de pé o poder 
dos de abaixo, da classe operária 
e das massas exploradas! É preciso 
expulsar o imperialismo e derrotar 
o governo pro ianque, colocando 
de pé os conselhos de operários e 
camponeses pobres, coordenados, 
centralizados e armados! Por um go-
verno provisional revolucionário 
operário e camponês, baseado nos 
organismos auto-organizados das 
massas armadas!

Do combate revolucionário de Porto 
Príncipe até as ruas sublevadas da Ni-
carágua...

Uma só luta em toda América Cen-
tral e o Caribe contra o imperialismo e 

seus governos capachos!
Que se sublevem as massas da 

República dominicana! Um mesmo 
combate em toda a Ilha La Española!

Que se voltem a colocar de pé 
os operários e camponeses 

de Cuba contra a nova 
burguesia castrista e o imperialismo!

Pela Federação de República 
Socialistas da América 
Central e do Caribe!

Comitê redator

Haiti
Vem da Contracapa
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Perante tanta barbárie imposta 
pelo imperialismo e seus governos 
lacaios, milhares de nossos irmãos 
negros saíram às ruas no Haiti para 
impedir que continuem tratan-
do eles pior que aos escravos dos 
séculos XVIII e XIX. Cansados 
de suportar a fome, morando em 
barracas nas ruas sem ter direito à 
moradia digna! Cansados de sofrer 
tantas penúrias e maus-tratos, ven-
do como suas filhas vão trabalhar 
nas casas dos ricos por um prato de comida e algo de educa-
ção, para terminar sendo escravizadas e abusadas sexualmente! 
Estão libertando o ódio engendrado por séculos de martírio e 
de opressão. Nós, os operários socialistas internacionalistas de 
Zimbabwe com o coração cheio por essa enorme luta, sentimos 
a sublevação dos irmãos haitianos como parte de nosso combate 
pela libertação da classe operária negra e dos explorados das co-
lônias e semicolônias exploradas pelos amos imperialistas e seus 
sócios menores da burguesia nativa.

A classe operária africana, dos EUA e da Europa, junto com 
as massas latino-americanas, deve se colocar de pé ganhando as 
ruas em apoio à luta revolucionária dos trabalhadores e o povo 
do Haiti!

A raiva de milhares de haitianos explodiu quando o governo do 
presidente Jovenel Moïse e do Pirmeiro Ministro Jack Guy La-
fontant anunciaram na sexta-feira 6 de julho o aumento do preço 
dos combustíveis em 40% e 50%. Essa medida, acordada entre 
o governo e o FMI em fevereiro desse ano, significa um terrível 
golpe à vida já miserável das grandes massas, ao mesmo tempo 
que aumentam todos os produtos derivados do petróleo, mais o 
transporte e os produtos básicos de subsistência humana. Como 
não se sublevar?! Se o povo haitiano faz fogo para cozinhar e 
iluminar com carvão e querosene. É que se bem a luz e o gás 
também aumentaram a preços exorbitantes, estes são só serviços 
usados pela burguesia.

A imprensa internacional diz que esse ódio , desatado hoje 
com total justiça pelos explorados, vinha sendo gestado faz me-
ses “devido à brutalidade do avanço económico neoliberal”. 
Somado ao “esbanjar dos fundos públicos”, que não tem fim. 
Enquanto “não tem restrição à assinação de subsídios aos se-
nadores e deputados” que usam “imprudentemente os recursos 
públicos para diversos gastos fastuosos e estilo de vida extra-
vagante das autoridades”, numa nação ocupada e dirigida pelas 
tropas da ONU e sua MINUSTAH sob o mando dos açougueiros 
ianques.

O novo levante se iniciou em Porto Príncipe (capital) e se 
alastrou até Cabo Haitiano, a segunda cidade em importância no 
país. Com pedras, pneus acesos, carros incendiados e escombros 
se montaram barricadas. Saques, quebraram vidraças, choques e 
confrontos com as forças de segurança. Já são 6 os novos márti-
res do proletariado mundial, caídos no combate.

A burguesia entrou em pânico. Sua imprensa assim o de-
monstrava quando anunciavam que em suas fileiras reinava a 
“incerteza e preocupação”. “Muitas embaixadas pediram seus 
empregados que não abandonassem sus locais de trabalho pela 
intensidade dos protestos nas ruas” das massas revolucionárias.

Perante a sublevação do povo, o governo no sábado 7 de ju-
lho, recuou com o aumento dos combustíveis. No entanto isso 

não serviu para que os explora-
dos abandonassem as ruas. E as 
organizações sindicais e sociais 
chamaram uma greve geral de 48 
horas para o 9 e 10 de julho.

Das barricadas saíam mensa-
gens dizendo que “o presidente 
Jovenel tem que renunciar”... “es-
tamos dispostos a lutar, porque se 
trata de uma guerra”. “Se o pre-
sidente fica mais um dia (...) blo-

quearemos as estradas e queimaremos tudo, não temos nada a 
perder”. Também advertiram aos policiais que não tentem repri-
mi-los, pois “não poderão resistir e no caso de não poder pegar 
qualquer policiai que tente abrir fogo sobre os manifestantes, 
suas famílias serão atacadas em suas próprias casas”. Assim se 
luta. Assim se enfrentam os carrascos do povo. É hora que não se 
detenham as ações revolucionárias dos trabalhadores e do povo.

Deve continuar avançando e destruindo a cidadela do poder 
da burguesia. É hora que as massas conquistem seus próprios 
organismos e armamento para derrotar as tropas de ocupação. É 
hora de colocar de pé o poder dos explorados.

De Zimbabwe, vibramos com essa luta. Do coração dos explo-
rados da África negra, dissemos ao mundo que o caminho para 
conseguir nossas demandas o maram nossos irmãos no Haiti. 
Viva a insurreição espontânea dos explorados haitianos! Vossa 
luta é nossa luta!

Porque como no Haiti, nós explorados negros, somos tratados 
igual pelas distintas potencias imperialistas. Aqui, na África dia-
riamente milhares de explorados tentam chegar na Europa pre-
tendendo alcançar uma vida digna.

Mas eles, que saquearam nosso continente e por anos rouba-
ram nossos ancestrais para vender eles como escravos, fecham as 
portas de suas nações “civilizadas” e nos deixam morrendo afo-
gados no Mediterrâneo. Enquanto nos EUA encerram em gaiolas 
os filhos dos imigrantes mexicanos e de outros países da América 
Central que procuram encontras uma vida menos miserável, ao 
mesmo tempo que todos os dias a polícia assassina mata aos ex-
plorados afro-americanos.

Os “anticapitalistas” europeus e norte-americanos” ainda não 
chamaram os trabalhadores que influenciam para se mobiliza-
rem em apoio das massas haitianas. As centrais sindicais ainda 
olham para outro lado. Mas a luta que começou é um vulcão em 
erupção e demonstra o que todos os enfermeiros do capitalismo 
querem ocultar que para poder comer é preciso de insurrecionar 
e lutar por tudo. O castrismo que conclamou que “o socialismo 
não vai mais, nem em Cuba” e acabou entregando a ilha ao impe-
rialismo ianque, hoje tem a sublevação dos explorados haitianos 
golpeando seus narizes de gusanos, pois demonstra que o que 
não vai mais é o capitalismo que já não pode dar de comer a seus 
escravos. Quer dizer, para que as massas vivam o capitalismo e 
o imperialismo devem morrer, esmagados pela revolução prole-
tária e com o combate dos trabalhadores e das grandes massas 
empobrecidas do campo e da cidade se fazendo do poder, des-
truindo até o último alicerce do estado dos capitalistas.

O Haiti insurrecionado deve triunfar! A classe operária inter-
nacional deve acudir em seu apoio!

Correspondente da WIL de Zimbabwe
Aderente da FLTI

Haiti
13 de julho de 2018

“Se o presidente fica mais um dia... bloquearemos todas as estradas e 
queimaremos tudo, porque nós não temos nada a perder”

O GRITO REVOLUCIONÁRIO DOS EXPLORADOS DO HAITI MARTIRIZADO
Um exemplo de luta para toda a classe operária negra 

e mundial de como enfrentar o FMI e seus governos lacaios
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Fora Moïse e o FMI!
Fora as tropas invasoras da ONU

e suas tropas gurkas latino-americanas, como as que levaram os bolivarianos de Argentina, Brasil, Bolívia, Equador...

O Haiti capitalista: um mar de escravos e 
um protetorado imperialista tutelado pela ONU

Lugar à revolução 
operária e socialista!

Que o fogo do Haiti e da Nicarágua 
incendeie todo o Caribe e América Central

COMEÇOU A INSURREIÇÃO 
DOS ESCRAVOs

13 de julho de 2018

HAITI

Perante a tentativa do governo Moï-
se de aumentar os combustíveis, 
como parte do plano do FMI para 

cobrar a dívida, se sublevaram os ex-
plorados haitianos. Milhões tomam as 
ruas de Porto Príncipe, a capital, do 
Cabo Haitiano e da absoluta maioria do 
país. O plano de aumento dos combus-
tíveis foi o estopim e os “pobres diabos” 
do Haiti, convertidos em párias na sua 
própria terra, começaram incendiar o 
país.

A classe operária e as massas famin-
tas já estão condenadas a comer lama. 
A provocação do FMI de aumentar os 
combustíveis teria significado uma sen-
tença de morte do já miserável povo.

Como ontem no Magreb e Oriente 
Médio, pelo pão e a liberdade, começou 
a luta revolucionária dos escravos hai-
tianos!

Sublevaram-se os “pobres diabos”, 
arremeteram contra a cidadela do poder 
e já deixaram 6 mártires nas ruas. Porto 
Príncipe está em chamas. As tropas de 
ocupação da ONU da MINUSTAH (hoje 
MINUJUSTH) tem que recuar perante o 
combate dos explorados. Lugar à revo-
lução no Haiti, República Dominicana, 
Nicarágua e todo o Caribe!

Perante a sublevação dos escravos, 
o presidente Moïse teve que recuar no 
aumento dos preços dos combustíveis, 
mas os explorados não abandonam as 

ruas. Não é só pelo combustível. Os 
operários haitianos disseram “Chega!”. 
É preciso derrotar o governo, expulsar 
o FMI e acabar com a ocupação dos as-
sassinos da ONU.

O verdadeiro rosto da ofensiva de 
Trump sobre América Latina é o que 
querem impor no Haiti: fome, saque, 
massacres e militarização, para garantir 
a escravidão. A classe operária haitia-
na faz mais de uma década que sofre 
a ocupação militar por parte da ONU, 
que massacra e estupra os explorados 
famintos com total impunidade, enquan-

Continua na página 22


