
LIBERDADE AOS TRABALHADORES PRESOS POR LUTAR! 
O imperialismo e os parasitas capitalistas, com seus governos e redimes assassinos, transformaram o planeta em uma suja prisão...

Vamos unir as forças daqueles que lutam por libertar os trabalhadores e lutadores antiimperialistas e revolucionários 

perseguidos pelos regimes opressores e seus governos  

COLOQUEMOS DE PÉ UMA REDE INTERNACIONAL DE ORGANIZAÇÕES OPERÁRIAS PELA LIBERDADE DE 

TODOS OS LUTADORES PERSEGUIDOS E ENCARCERADOS DO MUNDO!

Liberdade aos petroleiros de Las heras condenados a cadeia perpétua e aos operários de Caleta 

Olivia recentemente detidos pelo governo e as petroleiras! Liberdade aos lutadores de Corral de 

Bustos! Pelo desprocessamento dos 6.500 lutadores perseguidos na Argentina!

Fora o estado sionista de ocupação dos lutadores palestinos, de Samer Issawi e sua família! 

Liberdade a todos os presos palestinos!

Destruição do estado sionista fascista de Israel!

Liberdade a Georges Abdallah e aos presos independentistas bascos!

Liberdade aos operários e camponeses da resistência colombiana!

Liberdade imediata e incondicional a Mumia Abu-Jamal!

Liberdade aos lutadores antiiperialistas presos em Guantánamo!

Liberdade aos presos políticos encarcerados nas mais de 500 prisões secretas da CIA espalhadas pelo mundo! Liberdade aos comuneiros de 

Ayo-Ayo na Bolívia! Liberdade aos trabalhadores imigrantes presos na Europa imperialista e nos EUA!

Liberdade aos combatentes chechenos que apodrecem nas masmorras do assassino Putin!

Liberdade a todos os operários e jovens lutadores do mundo encarcerados nas prisões dos parasitas imperialistas e seus governos e regimes!

11-03-14 Las Heras (Santa Cruz) reproduzimos a carta da...
COMISSÃO DE TRABALHADORES CONDENADOS, FAMILIARES E AMIGOS DE LAS HERAS

Comitê de Base e Trabalhadores Petroleiros e da Juventude
(“Congresso Operário 12 de Outubro”)

esde esta Comissão de trabalhadores condenados, familiares mais saiam para lutar pelos seus direitos.

e amigos de Las Heras do Congresso do 12/10, junto ao Lamentavelmente tínhamos razão, hoje por exemplo cinco DComitê de base de trabalhadores petroleiros e da juventude, companheiros petroleiros de Las Heras estão a mais de dez dias na 

queremos enviar um caloroso abraço a todos os trabalhadores e cadeia por ter ido reclamar seus direitos, reprimiram na corte de 

estudantes do país e do mundo que colocaram sobre seus ombros a luta Panamericana que se fez por nossa liberdade, em Misiones moeram a 

por nossa liberdade! pauladas os docentes que lutavam por um salário digno, enquanto que 

Nossos companheiros hoje estão condenados mas em os companheiros de Corral de Bustos continuam presos...

liberdade graças a luta que deram, de onde estavam, os trabalhadores, Isso já é insuportável.

estudantes e organizações operárias que se solidarizaram conosco. A presidenta nos tratou, os trabalhadores de Las Heras, de 

Nossos companheiros petroleiros pararam o último 12/12  na jazida Los delinquentes, quando os únicos delinquentes aqui são ela, as 

Perales, nossos companheiros da INDUS realizaram uma   petroleiras e toda sua corja de juízes e fiscais.

nesse mesmo dia, como também pararam os companheiros da fábrica Continuamos em pé lutando, ainda que continuem nos perseguindo e 

Paty, os docentes de Chubut, os ceramistas de Néuquen, os assediando, com a polícia todos os dias nas portas de nossas casas. 

trabalhadores da ATE zona Sul de Buenos Aires, e tantos outros Muitos de nós, os trabalhadores condenados de Las Heras, 

companh eiros.  Recebemos a sol idariedade de dezenas de queríamos estar em Buenos Aires e falar com todos os trabalhadores, 

trabalhadores do mundo, inclusive de outros companheiros que são mas questões laborais e pessoais nos impedem nesse momento.

presos políticos. Este é o caminho até nossa liberdade, é por isso que Viajaram estes dias as companheiras Claudia Pafundi, esposa 

continuamos lutando pelas resoluções do Congresso Operário e de Omar Mansilla condenado a cinco anos de prisão, e Paula Medrano, 

Estudantil que realizamos em Las Heras o último 12 de outubro.O filha de desaparecidos, que vem lutando junto a nós. Desde aqui de Las 

caminho para nós continua sendo o de pôr de pé uma Mesa Heras elas contam com todo nosso apoio para levar nossa luta a cada 

Coordenadora Nacional pela liberdade de todos os presos políticos e os canto do país e através delas queremos enviar a todos os trabalhadores 

mais de 7.000 lutadores processados. um forte abraço de agradecimento pela luta que estão dando por nós!

Desde o princípio gritamos a plenos pulmões e ganhamos as Rechaçamos energicamente a farsa do tribunal videlista!

ruas, porque sabemos que o caminho para que nossos companheiros Se tocam a um, tocam todos!

não sejam encarcerados, conseguindo sua liberdade incondicional, Liberdade aos trabalhadores petroleiros presos, aos companheiros de 

para que os presos políticos de Corral de Bustos consigam sua Corral de Bustos!

liberdade, para que os mais de 7.000 lutadores sejam desprocessados e Desprocessamento de todos os lutadores da Argentina!

para lutar pelas demandas de todos os trabalhadores, a greve geral. Liberdade a todos os presos políticos do mundo!

Esse é o caminho.

Em seu discurso do 1 de Março, a presidenta, como servente ASSINAM: José Rosales, condenado a prisão perpétua; Hugo González, 

das petroleiras, nos lançou um grito de guerra, demonstrou assim que condenado a prisão perpétua; Omar Mansilla, condenado a 5 anos de 

ela foi e é a chefa do tribunal da vingança que condenou nossos prisão; Enrique Aguilar, condenado a 5 anos de prisão; Daniel Aguilar, 

companheiros. Nós sempre dissemos que com a pena perpétua e o condenado a 5 anos de prisão;  Rubén Bach, condenado a 5 anos de 

cárcere de nossos companheiros, as petroleiras, o governo, seus juízes prisão; Claudia Pafundi,  esposa de Omar Mansilla; Claudia Bazán, 

e fiscais queriam dar uma lição a todos os trabalhadores para que nunca esposa de José Rosales; Paula Medrano, filha de desaparecidos.

paralisação

Georges Abdallah Mumia Abu-jamal



20-03-2014 MOÇÃO DE EMERGÊNCIA A TODAS AS ORGANIZAÇÕES OPERÁRIAS E ESTUDANTIS
O sionismo fascista encarcerou 3 irmãos do lutador palestino Samer Issawi

LIBERDADE A SHEREEN, SHADI E MEDHAT ISSAWI E A TODOS LUTADORES PALESTINOS PRESOS 
NOS CÁRCERES DO SIONISMO!

Ganhemos as ruas e marchemos a embaixada do estado de Israel!

a Palestina, o estado sionista fascista de Israel, além de 

encarcerar e matar homens, mulheres e crianças todos os dias 

com suas tropas e colonos, de bombardear a faixa de Gaza, N
mantém detidos Shereen, Shadi e Medhat Issawi. Com isto querem 

silenciar a heroica resistência palestina. Querem se vingar da luta de 

Samer Issawi e dos 5.000 presos palestinos por sua liberdade.

Enquanto isso, uma dezena de prisioneiros palestinos fazem 

greve de fome e com toda valentia denunciam que a “Autoridade 

Nacional Palestina, o Mundo Árabe e a comunidade internacional olham 

para outro lado”, e os esqueceram.

Samer Issawi, seus irmãos e companheiros de luta deram um 

exemplo de solidariedade internacionalista ao tomar em suas mãos a 

luta pela liberdade dos operários petroleiros de Las Heras. Eles foram 

eleições legislativas de 2013, não puseram em votação essa moção. parte da jornada internacional de luta pelo Trabalhador Perseguido no 

Assim, estão dando as costas a 5.000 prisioneiros e a todo povo dia 12 de Dezembro e hoje resistem a esta nova investida do sionismo.

palestino que se encontra martirizado pelo ocupante sionista.Como parte da campanha internacional pela liberdade dos 

Chamamos aos organizadores do Encontro a mudar esta irmãos de Samer e dos lutadores palestinos, nós, trotskistas da 

postura, e a todas organizações operárias e estudantis combativas a Democracia Obrera mocionamos nas comissões do “Encontro Sindical 

impulsionar ações de solidariedade e luta, como marchas a Combativo” que foi feita na Argentina dia 15-03: “marchar com a força 

embaixadas, mobilizações e comícios pela liberdade dos lutadores das organizações presentes a embaixada do estado sionista fascista em 

palestinos e de todos os presos políticos do mundo. Liberdade a Buenos Aires para repudiar a agressão contra nossos irmãos da 

Shereen, Shadi e Medhat Issawi e os mais de 5.000 presos Palestina e reclamar a liberdade de Shereen, shadi e Medhat Issawi e de 

palestinos! Deve-se barrar a ofensiva das forças sionistas todos os lutadores palestinos e do mundo encarcerados”.

fascistas sobre a heroica resistência palestina!Mas os organizadores deste evento, entre os quais se 

encontrava parte da Frente de Esquerda que tirou 1.200.000 votos nas 

Publicação do Comitê Revolucionário Operário e Juvenil pela Autoorganização. Aderente a FLTI- Coletivo pela IV Internacional. 
Contato: lutapelabase2013@gmail.com/comitepelarefundacaoiv@yahoo.com.br/Face:ComitePelaRefundacaoIV

Prisioneiros palestinos detidos pela força de ocupação sionista

Reproduzimos o comunicado dos companheiros do “The 

Free Samer Issawi Campaign” frente ao encarceramento 

dos companheiros Shereen e Shadi

The Free Samer Issawi Campaign
www.facebook.com/GCFPPP

07/03/2014

As forças terroristas 

da ocupação israelense 

atacaram a casa da família de 

Samer Issawi, a revistaram 

violentamente, destruíram os 

pertences e prenderam Shadi 

Issawi, enquanto Shereen 

Issawi também foi presa em 

Birzeit, segundo informam os 

canais de notícias. Forças da 

ocupação israelense detém 

Shereen e Shadi Issawi por 

24 horas. A audiência ante o tribunal será amanhã, mas ainda 

não se conhece a acusação!

20-03-2014                               ÚLTIMO MOMENTO- Las Heras, Santa Cruz
Acaba de ser libertado o companheiro Berrios! Agora devemos liberar os companheiros Armoa, Soria, 

Cisterna , Vivares e Oñate!

Mensagem de resposta aos companheiros do “The 
Free Samer Issawi Campaign”

07-03-2014

Fora as mãos do estado sionista de ocupação dos lutadores palestinos, de 

Samer al issawi e sua família! Eles querem aterrorizar os que lutam, as castigadas e 

martirizadas massas palestinas. Liberdade a todos os presos palestinos! Destruição do 

estado sionista fascista de Israel! Liberdade a Abdallah, aos presos bascos! Paremos a 

repressão e o massacre à resistência colombiana! Lutemos juntos pela liberdade dos 

petroleiros de Las Heras condenados a prisão perpétua!

Coloquemos já de pé uma rede internacional de trabalhadores e lutadores 

antiimperialistas e revolucionários, perseguidos pelos regimes opressores e seus 

governos que são verdadeiros testa-de-ferro dos parasitas de Wall Street!

Estamos com vocês. Sempre estaremos lutando com a valorosa resistência 

palestina! A seu martirizado povo, também persegue e massacra o chacal Al Assad nos 

acampamentos de refugiados na Síria como Yarmouk. Os inimigos dos trabalhadores e 

dos povos oprimidos do mundo unem seu ataque. E nós devemos unir nossa luta!

Brigada León Sedov

Movimento Revolucionário das Milícias da Líbia

Lugar a mulher trabalhadora

www.facebook.com/pasoalamujer.trabajadora
Comité x Siria

www.facebook.com/comitex.siria

Shereen Issawi
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