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1° de Maio: centenas de milhares de mártires da classe operária são 
massacrados nas ruas da Síria. Enquanto o FSM cerca e isola a revolução 
síria, o genocida Al Assad faz o trabalho sujo a custo das potências 
imperialistas.

QUEM TEM SALV0 OS CARRASCOS DO PROLETARIADO? 

ONTEM, o Stalinismo entregando a URSS, China…
como o faz agora com Cuba, ao imperialismo

HOJE, as burocracias operárias e o reformismo que 
centralizam suas forças no Fórum Social Mundial

TODAS AS DIREÇÕES VENDIDAS AO CAPITAL SUSTENTAM A 
CIDADELA DO PODER DOS EXPLORADORES

COM ESTAS DIREÇÕES NÃO SE PODE LUTAR!

É preciso conquistar as 
condições para a vitória!

PELA REFUNDAÇÃO DA 
IV INTERNACIONAL!

1º DE MAIO
Em Guantánamo e na Índia; na 

China e nas garras do sionismo... 
nos cárceres clandestinos da CIA 
centenas de milhares de presos da 

classe operária apodrecem nas 
masmorras dos regimes burgueses
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1886: 
Os Mártires de 

Chicago
V A L E N T E S  D I S C U R S O S  
REVOLUCIONÁRIOS ANTE OS 
JULGAMENTOS MONTADOS PELOS 
CAPITALISTAS

“... Eu não combato individualmente 
aos capitalistas; combato o sistema que 

dá o privilégio. Meu mais ardente 
desejo é que os trabalhadores saibam 

quem são seus inimigos e quem são seus 
amigos. Todo o resto, eu desprezo: 

desprezo o poder de um governo iníquo, 
seus polícias e seus espiões.” 

(Jorge Engel)

“... Mas, se achais que enforcando-nos 
podeis conter o movimento operário, 
esse movimento constante em que se 

agitam milhões de homens que vivem na 
miséria, os escravos do salário; se 

esperais salvação e crê-lo, enforca-
nos...! Aqui achais-vos sobre um vulcão, 

e lá e acolá e embaixo e ao lado e em 
todas partes borbulha a Revolução.” 

(Augusto Spies)

“… Sobre vosso veredicto ficará o do 
povo americano e o do mundo inteiro 
para demonstrar vossa injustiça e as 

injustiças sociais que nos levam ao 
cadafalso; ficará o veredicto popular 

para dizer que a guerra social não  
terminou por tão pouca coisa.” 

(Albert R. Parsons)

"Nos dão o aumento de salário ou 
matamos aos gerentes!” (África do 
Sul). Os mártires de Chicago não 
foram mortos em vão, milhões de 

operários continuam sua luta.

2013: A classe operária 
mundial apresenta 
enormes combates 

revolucionários

“O 1 % de parasitas de Wall Street rouba o 
mundo!” “É preciso lutar como no Egito!” 

(Wisconsin-Estados Unidos)

“Se nossos filhos passam fome, os vossos 
verterão sangue!” “Nossos sonhos não 

cabem em vossas urnas, viva a República 
dos indignados!” (Estado espanhol)

“Faísca em Atenas, incêndio em Paris, é a 
insurreição que vem!” (Grécia)

“América do Norte, a OTAN, Hezbollah e 
Al Assad massacram na Síria e cuidam das 

fronteiras do sionismo!” “Hoje Líbia, 
amanhã Wall Street!” (Norte da África e 

Oriente Médio)
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