
PAREMOS O MASSACRE NA SÍRIA, DO GENOCIDA AL-ASSAD! VIVA É PRECISO BARRAR O ATAQUE DOS MONOPÓLIOS E DO GOVERNO 
A REVOLUÇÃO DESDE A TUNÍSIA, LÍBIA E EGITO NO MAGREBI, ATÉ AOS OPERÁRIOS DO MERCOSUL E DE TODO O MUNDO!

Chamado a todas as organizações operárias e populares combativas: SÍRIA E PALESTINA NO ORIENTE MÉDIO! PELA DESTRUIÇÃO DO 
ESTADO SIONISTA FASCISTA DE ISRAEL! Uma só classe, uma só luta!

Conquistemos na CGT e a CTA (da Argentina), à CUT, à CONLUTAS e todas 
Por isso nosso combate é o mesmo e um só pela imediata liberdade dos lutadores demais centrais sindicais do Brasil:
anti-imperialistas presos em Guantánamo (Cuba), dos comunários de Ayo-Ayo PLANO DE LUTA E GREVE GERAL JÁ!

(Bolívia), dos operários da Suzuki (Índia), dos 4.500 presos palestinos –crianças, 
mulheres e homens- nos cárceres do estado sionista fascista de Israel, da resistência É preciso lutar pela liberdade de todos os presos políticos nos cárceres kirchneristas e do 

operária e camponesa (Colômbia) e de todo mundo! 6.500 lutadores operários e governo Dilma, o desprocessamento de todos os lutadores operários, populares e militantes 
populares, processados na Argentina, e também milhares de operários e jovens socialistas perseguidos na América Latina e no mundo! Para acabar com a impunidade dos 

lutadores que são perseguidos no Brasil por esta democracia para ricos e do responsáveis pelos massacres no campo, os despejos e a repressão aos operários nos morros e 
imperialismo! favelas do Brasil, as militarizações e repressão contra os operários e a juventude combativa, 

A 49 anos do golpe militar pró-imperialista apoiado pelos partidos patronais… para barrar o plano de demissões em massa da patronal, é preciso uma luta unificada por 
trabalho e salário digno, moradia, saúde e educação para todos! OS EXPLORADORES SEGUEM GOLPEANDO A CLASSE OPERÁRIA
Junto à classe operária da Argentina contra os massacres da ferroviária de Onze, de  E A SEUS MELHORES LUTADORES!
Cromañon, do Parque Indoamericano, de Ledesma (Jujuy), de Mariano Ferreyra, de 

Os capitalistas e seu governo precisam ter reféns para impor seus planos de fome, demissões, 
Leonardo Andrada, de Fuentealba, dos milhares de assassinatos da maldita polícia! 

super exploração, repressão, inflação e carestia da vida…
Aparecimento com vida de Julio López, Luciano Arruga, Daniel Solano! 

DEVE-SE PARAR O ATAQUE DO GOVERNO E DE TODOS Os JUÍZES 
CORRUPTOS E ANTI OPERÁRIOS! BASTA DE ENCARCERAR E A classe operária deve confiar nas suas próprias forças! Dissolução da casta parasita de 
JULGAR AOS QUE LUTAM: NEM UM SÓ OPERÁRIO MAIS NOS juízes e fiscais, serventes de Obama e Wall Street! Tribunais Operários e Populares! Para 
TRIBUNAIS DA PATRONAL! “SE TOCAM A UM, NOS TOCAM A julgar e castigar a todos os milicos genocidas, aos repressores do povo e seus chefes dos 

TODOS” partidos da patronal, e à casta de juízes patronais ao serviço dos exploradores e o 
imperialismo, essa casta burguesa vitalícia!Os trabalhadores do Belo Monte, Suape, os estudantes combativos da USP, UFRJ, FSA, os 
No Brasil, na Argentina como em todo mundo, a patronal e as transnacionais imperialistas, camponeses pobres, estão sendo brutalmente atacados pelo estado assassino e sua polícia 
enquanto se recobrem com seu manto de democracia, reprimem selvagemente à classe ao serviço dos interesses da patronal e do imperialismo, todos planos garantidos pelo 
operária e os povos que oprimem.governo lacaio de Dilma.
Hoje temos aprendido com as massas do Norte de África e Oriente Médio, como ocorre Cristina Kirchner faz o mesmo na Argentina com os operários de Las Heras (Santa Cruz), 
atualmente com o genocídio contras os explorados na Síria, mil vezes superior ao genocídio de Tapia e Claros em Jujuy; os trabalhadores de Curral de Bustos; as dezenas de jovens de 
de Videla, Pinochet, Castelo Branco e toda casta de milicos genocidas no Cone Sul latino Junín; as centenas de lutadores dos levantamentos da fome do 19 e 20 de dezembro 
americano nos anos 70.encarcerados em Bariloche, Rosário e Buenos Aires!

Abaixo os julgamentos falsos aos trabalhadores do Hospital Garrahan e aos 
operários petroleiros das Heras!

Desprocessamento de “Poke” Hermosilla do Kraft e de todos os lutadores operários e 
populares perseguidos pela justiça!

Abaixo as militarizações dos bairros operários de todo o Brasil! Basta de 
perseguição aos lutadores! É preciso barrar o ataque do governo e as 

transnacionais! Para lutar por todas as nossas demandas:
PLANO DE LUTA UNIFICADO E GREVE GERAL JÁ!

......................................................................................................
Comitê pela Refundação da IV Internacional, São Paulo -

FLTI -Fração Leninista Trotskista Internacional
E-mail: comitetpelarefundacaoiv@yahoo.com.br

Dario Catrihuala (que segura o cartaz), é um dos operários petroleiros 
que esteve preso por 3 anos na cadeia dos Kirchner e das petroleiras, 
unindo sua luta junto a da Comissão Interna do Htal. Garrahan

“Poke” Hermosilla,
delegado do Kraft
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