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A presidência da república apresentou no dia 31
de agosto quatro projetos de lei que visam modificar
o marco regulatório de exploração do petróleo na
camada pré-sal. Trata-se da instituição do modelo de
partilha da produção em áreas ainda não licitadas pelo
modelo de concessão; criação de uma empresa es-
tatal para administrar as novas reservas; criação de
um fundo social vinculado diretamente à presidência
da república; e injeção de dinheiro público na
Petrobrás, que talvez aumente a participação
acionária do governo. Todos os quatro projetos pro-
põem mudanças no sentido de aumentar a influência
do governo federal sobre a gestão e as receitas ge-
radas pela exploração dos
hidrocarbonetos nas novas
reservas.

O modelo atual é de con-
cessão, no qual o petróleo é
de propriedade da empresa
que compra os direitos do
campo de produção nos lei-
lões realizados pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP).
No novo modelo que o gover-
no quer implantar, a união será
‘’dona’’ dos campos de petró-
leo através da nova estatal
(Petro-sal) e a produção será
partilhada entre o Estado e as
empresas vencedoras de lici-
tação. Porém, o novo mode-
lo valerá apenas para as áreas
ainda não licitadas, ou seja, segundo a proposta, os
dois modelos vigorarão.

Tal questão é fundamental para a compreensão
do sentido dessa dita mudança no marco regulatório:
estima-se que as reservas de petróleo do país devem
dobrar com a camada pré-sal, porém, entre metade
e um terço das novas reservas estariam nos campos
já licitados da camada pré-sal, ou seja, a parte sobre
a qual incidirá o novo marco regulatório será em tor-
no de 30% ou menos. Isto desmente a falácia go-
vernista de que os projetos do governo aumentam
o controle popular sobre os recursos minerais.

A análise séria das propostas do governo demons-
tra exatamente o inverso, o dito “maior controle es-
tatal” sobre o setor é modelado de forma a munir o
governo federal de recursos para viabilizar as políti-
cas de fisiologismo, lobby e corrupção que são parte
da estrutura extra-oficial do Estado. Isso porque, pe-
las propostas apresentadas, o dinheiro gerado pelo
petróleo, que será apropriado pelo Estado, poderá
ser usado ao bel prazer dos governantes. A nova
estatal administradora terá fundamentalmente car-
gos de indicação política e influenciará diretamente a
contratação de empresas terceirizadas. Desta forma,
estreitam-se ainda mais os vínculos entre a alta bur-

guesia e os gestores estatais de plantão.
Porém, o oportunismo governista se apressa em

bradar seu discurso nacional-desenvolvimentista, exal-
tando as propostas do governo. O próprio presiden-
te da CUT, Artur Henrique, diz que “é inegável que
a proposta apresentada pelo governo Lula
avança e muito em relação ao marco regulatório
atual”, apesar de não ser a retomada do monopólio
estatal nos moldes anteriores à era FHC, que a FUP e
a CUT dizem defender. O fato é que o interesse go-
vernista é utilizar-se desse pseudo-nacionalismo para
fortalecer a campanha de Dilma em 2010 e, nos pla-

nos de permanência do PT no poder, as “novas re-
gras” para o pré-sal servirão muito bem para os ve-
lhos esquemas de corrupção sob o qual se estrutura
o estatismo brasileiro.

O que torna a situação ainda mais crítica é que a
dita “oposição” dos para-governistas mal consegue
esconder sua concordância com a linha ditada pelo
governo. O setor majoritário da CONLUTAS limita-se
a dizer que os projetos de Lula não garantem a so-
berania nacional sobre o petróleo, mas insistem na
unidade com os governistas na Campanha “O Pe-
tróleo tem que ser nosso”, iludindo-se com a possi-
bilidade de dirigirem a mesma, fazendo uma oposi-

ção eleitoral de fachada e na
prática contribuindo com a
campanha da candidata go-
vernista para presidência em
2010.

Os trabalhadores não po-
dem continuar sendo iludidos
pela retórica nacional-
desenvolvimentista do go-
verno, sob pena de contri-
buírem para sua própria ex-
ploração, defendendo o
neoliberalismo proposto por
Lula.

Os ativistas combativos
têm o dever de denunciar
esta manobra eleitoreira do
governo e a incompetência
do para-governismo em

opor-se a ela.  É importante rejeitar a campanha go-
vernista do “petróleo tem que ser nosso”, denunci-
ando seu caráter ilusório e de conciliação de classe.

A única maneira para o proletariado obter uma
verdadeira soberania popular sobre os recursos
energéticos do país é lutando pelo fim da privatização
em curso (com o término das terceirizações e
efetivação de todos os trabalhadores terceirizados
com isonomia de direitos e salários), por melhores
salários e condições de trabalho e pelo controle po-
pular da produção.

Pelo controle popular sobre o petróleo e contra o
desenvolvimentismo!

Como o governo quer  - FUP e CUT puxam ato, em Maio desse ano, contra a CPI da Petrobrás
e pela defesa da unidade por campanha governista pelos novos marcos regulatórios do petróleo
(E). Ao lado, estudantes incorporam a campanha “O petróleo tem que ser nosso” em reunião no

Sindipetro-RJ (D)



Página 2 - Página 2 - Página 2 - Página 2 - Página 2 - Causa do PovoCausa do PovoCausa do PovoCausa do PovoCausa do Povo      ----- nº51 - Outubro de 2009

A análise para a luta estudantil que se
desenha para o segundo semestre de 2009
e 2010 demandou de nossa parte a abor-
dagem de 3 eixos centrais: a) análise das
3 últimas ocupações e mobil izações
massivas estudantis, b) a estratégia pós-
CNE dos partidos reformistas e c)As tare-
fas dos estudantes revolucionários para o
próximo período. 

O CNE (Congresso Nacional de Estudan-
tes), realizado em junho deste ano, foi um
importante passo para o movimento estu-
dantil combativo, mas não pela funda-
ção da  ANEL (Assembléia Nacional de
Estudantes - Livre), e sim pelo marco
da iniciativa de uma articulação nacio-
nal de uma oposição classista e
combativa no movimento estudantil que
vem tomando forma, ainda que inicial-
mente, através da Rede Estudantil
Classista e Combativa (RECC).

Devemos analisar através de um mé-
todo materialista os ensinamentos das
atuais lutas que estão fragmentadas,
mas que demonstram dia-a-dia a tese
do bakuninismo: somente a ação dire-
ta das massas exploradas levará a um
processo de cisão com a ordem bur-
guesa e será capaz de obter as con-
quistas materiais articuladas com o
aprendizado necessário a longo-prazo,
para um processo de ruptura revoluci-
onária no Brasil. Por isso o método das
ocupações de reitoria e as variáveis de
ações combativas, que renderam amplo
conhecimento nacional por sua
contundência, apresentam-se como o ca-
minho privilegiado para a luta dos estu-
dantes e trabalhadores. Mais do que pa-
lavras vazias, estas merecem uma rigoro-
sa análise.

No campo daqueles que se colocam fora
da UNE  é mais do que necessário
desmistificar o papel que o PSTU, setor
majoritário da ANEL,  cumpriu nas lutas
dos últimos períodos. Vemos que ao con-
trário de ser uma direção intransigente e
combativa na luta dos estudantes, se

mostrou oportunista e burocrática. Em
2007 aprovaram tardiamente e ao rebo-
que da mobilização independente dos es-
tudantes, o apoio à ocupação da USP. De-
pois articularam o fim do mesmo movi-
mento juntamente com a LER-QI e o PSOL.

Em 2008, na ocupação da UNB, vimos o
mesmo processo. Após uma assembléia
houve uma manifestação espontânea e
massiva dos estudantes, que culminou na
ocupação da reitoria. O PSTU teve um pa-
pel central na manutenção da “unidade”

com os setores da UNE (UJS e FOE), não
pontuando em nenhum momento, como
debate central e de forma conse-
qüente nas assembléias, o combate às
reformas neoliberais do governo Lula
(como o REUNI e as Fundações). Após 15
dias, endossaram ativamente a votação
pelo fim da ocupação, alegando buscar
“outros meios” de mobilização, mas sem
obter quase nenhuma conquista efetiva e
paralisando completamente o movimento.

 Já em 2009 vimos a capitulação se re-
petir na USP mais uma vez, onde  os par-
tidos de esquerda reformistas rechaçaram

o método de ocupação da reitoria. Abor-
taram ainda duas estratégias que poderi-
am potencializar as mobilizações dos es-
tudantes : o Encontro Estadual de Estu-
dantes-SP e a realização do CNE na USP. 
Por fim, cantaram vitória sobre um acor-
do rebaixado assinado pelo Forúm das 6
que não garantiu as principais reivindica-
ções - como a readmissão de Brandão e a
 extinção do curso a distância.

Esta política oportunista também se ex-
pressa atualmente nas últimas campanhas

prioritárias da Conlutas/Anel neste se-
gundo semestre, tais como: 1) os atos
unificados das centrais (com a presen-
ça de CUT, CTB, CGTB, NCST etc) que
não passaram de inexpressivos atos da
vanguarda nacional-
desenvolvimentista, onde as críticas en-
vergonhadas do setor majoritário da
Conlutas ao governo Lula foram abafa-
das pela imensa estrutura das outras
centrais; 2) a campanha do Fora Sarney,
que vem sendo levada por uma linha
reformista numa grande frente onde di-
rigem desde a direita (DEM e PSDB),
passando pelo PDT e caindo principal-
mente nas mãos do PSOL que
propagam a burguesa consigna da “éti-
ca na política”.

Ou o movimento estudantil faz uma
autocrítica desse processo ou continu-
ará refém de uma política legalista e
aparatista do movimento. O reformismo

está impondo duras derrotas aos estudan-
tes. Por isso a tarefa central para reorga-
nizar o movimento estudantil é acumular
forças com a construção de oposições
combativas aos DCE ‘s, o enraizamento
nos cursos da política e das práticas
classistas e a construção pela base da
Rede Estudantil Classista e
Combativa. É urgente a ruptura com a
UNE e com a política governista, desen-
volvendo lutas combativas contra as re-
formas neoliberais da educação e pela de-
mocratização proletária da educação.

Aos estudantes combativos, uma dupla tarefa : organizar as
lutas e derrotar a burocracia governista

Avante  Rede Estudantil Classista e Combativa!!

Ironicamente, o movimento estudantil governista e
paragovernista cumpre bem o papel da direita na

desarticulação de movimentos como o de ocupação na
USP, e em outras mobilizações
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No ano de 2004 indicamos que a implementação de
reformas neoliberais (especialmente a reforma da pre-
vidência) criou uma polarização social. De um lado, os
trabalhadores atingidos por elas; de outro o Governo
Lula. Nesse processo, o próprio movimento sindical se
polarizou: entre o setor dirigido pela CUT (governistas)
e sindicatos que começavam a se desprender da CUT
para lutar contra as reformas (especialmente entre os
servidores públicos), formando um setor anti-governis-
ta.

Agora uma nova conjuntura parece se consolidar. Em
primeiro lugar, a CUT e o Governo Lula/PT souberam se
aproveitar das contradições dos trabalhadores e da po-
lítica oportunista dos setores hegemônicos na oposição
nos sindicatos. Depois de um primeiro momento de ci-
são, o Governo Lula e a CUT souberam neutralizar e
minimizar a polarização. Hoje, dificilmente se consegue
diferenciar as políticas dos governistas dos setores di-
tos não governistas majoritários na oposição. A CUT e o
Governo Lula conseguiram praticamente paralisar as lu-
tas no setor público. No setor privado dirigem as greves
como querem (com pautas rebaixadas, economicistas e
corporativistas).

Ao mesmo tempo, a CUT e a CTB estão dando a
linha programática das lutas nacionais criando um evi-
dente paralelismo adequado a sua estratégia. Convo-
cam as “lutas nacionais” (especialmente em torno de
pautas como a reestatização da Petrobrás e da Vale).
No plano das “lutas nacionais ou gerais” evocam o dis-
curso da “unidade das centrais” em torno de um progra-

ma (a reestatização) e luta contra a crise (que na reali-
dade é parte do programa de um setor
“desenvolvimentista” do próprio PT e do Governo). Nas
lutas das categorias (bancários, correios, petroleiros,
servidores públicos, etc...) desmobilizam as greves e a
participação das bases, fragmentando adequando as
pautas às exigências do capital e do neoliberalismo.

A tática do “paralelismo” consiste em conduzir lutas
gerais em que a direção governista apresenta uma face
“progressista” (mas subordinando sempre essas lutas
aos interesses do Governo Lula e do PT) ao mesmo tempo
em que nas lutas setoriais fragmentam e desmobilizam
a luta de classes.

O paralelismo permite o controle do movimento sin-
dical-popular. Garante que as bandeiras programáticas
não se oponham às políticas do Governo Lula. Ao con-
trário, elas reforçam as principais iniciativas do Governo
Lula (maior controle estatal sobre o petróleo, maior in-
tervenção do estado na economia e etc). Basta ver que
a orientação do setor dirigente é “A CUT,então, posiciona-
se no sentido de enfrentar a crise ampliando a luta de
classe e organizando a transição para um novo modelo
de desenvolvimento” (Caderno de Teses, 10p  CONCUT,
2009). Ou seja, a CUT e a CTB tem uma estratégia:
mudar o modelo de desenvolvimento. Suas ações táti-
cas nas  lutas gerais visam apoiar a luta dentro do Go-
verno Lula e dele contra a oposição do PSDB/DEM. Os
setores de oposição dirigidos pelas correntes sindicais
do PSTU e PSOL ficam ao reboque dessa estratégia.

Os militantes classistas e revolucionários não podem

As táticas da CUT para manter a direção do movimento

Anarquismo é Luta!
Construir o Movimento Nacional de Oposição Classista e Combativa!

A rede estadual de educação vem sofrendo, nos últi-
mos anos, fortes ataques de sucessivos governos. E o
governo de Sergio Cabral não é diferente. O governa-
dor, além de atacar o conjunto do funcionalismo e a po-
pulação pobre em todo Estado, sucateia  a educação
pública com projetos privatizantes e que precarizam ain-
da mais a situação dos profissionais da educação.

Com a volta às aulas no segundo semestre, Cabral
encaminhou à Alerj projeto de lei que piorava o plano
de carreira da categoria, reduzindo de 12% para 7,5% o
interstício entre os níveis, além de incorporar a gratifi-
cação do Nova Escola somente em seis anos.

Ao longo do primeiro semestre as direções do Sepe
central e da maioria dos núcleos e regionais que repre-
sentam diferentes forças políticas e compõem o campo
majoritário (a chamada “Frente de Esquerda” com PSTU,
Psol e PCB – como maioria - e também os governistas
do PT e PcdoB, que mesmo sendo minoria na direção
central,  continuam influenciando os primeiros  e orien-
tando recuadamente o Sindicato) não conseguiram  pre-
parar a categoria para combater as ameaças  dos go-
vernos. Eles preferiram se debruçar sobre as eleições
internas do Sindicato a construir um movimento para

impedir os ataques às redes Estadual e Municipal. Isso
facilitou, por exemplo, a aprovação do projeto do prefei-
to Eduardo Paes, instituindo as OS’s, que integram a
política de privatização da Educação e da Saúde no Rio.
Essas direções do sindicato preferiram reforçar o
aparelhismo ao invés de lutar contra a política de
privatização de Lula/Cabral/Paes, que estão obstinados
em fazer a reforma sindical e trabalhista.

Nos últimos quatro anos, nós da UNIPA viemos apon-
tando a urgência de o Sepe adotar métodos combativos,
como ocupações de prédios, fechamento de ruas e vias
públicas e redirecionar sua política numa perspectiva
classista. Mas ao contrário, o campo majoritário segue
apostando na via parlamentar.

Na Rede Estadual, por exemplo, as direções se
pautam na realização de audiências públicas com
deputados na Alerj. Foram realizados alguns atos, mas
mesmo com mais de duas mil pessoas, optaram por fa-
zer em “meia pista” . No último, o Sepe coordenou um
verdadeiro “passeio” ao Palácio Guanabara (sede do Go-
verno do Estado), negociando com a polícia como de cos-
tume e desligando o carro de som ao passar em frente
ao Palácio. A categoria exigia a manutenção do Plano de

Carreira e a incorporação integral e imediata do
Nova Escola. Mas o Sepe adotou a política de defender
as emendas dos deputados ao Projeto de Cabral, rebai-
xando as reivindicações iniciais.

A greve foi deflagrada tardiamente, na véspera da
data que o Projeto foi à votação, e durou apenas uma
semana. No dia da votação do Projeto,  a polícia agrediu
vários manifestantes e o Sepe continua defendendo a
aliança com os aparatos repressivos, inimigos dos tra-
balhadores e defensores do Estado e da burguesia. Sa-
ímos derrotados desse processo porque além do fato de
o governo não ter incluído os trabalhadores de 40 horas
no Plano de Carreira (reivindicação antiga do Sindicato)
foi mantido o parcelamento da incorporação do Nova
Escola em seis anos.

Portanto, nossas derrotas nos últimos anos são con-
seqüências dos ataques neoliberais dos governos e da
burguesia, mas também são frutos da pouca ou nenhu-
ma combatividade nas ações produzidas pelo Sepe. Por
isso é urgente que a categoria se organize de
modo a reorientar o Sepe pondo fim ao
colaboracionismo de classe que hoje o caracteri-
za.

aceitar as ilusões e o reboquismo. A primeira tarefa e
denunciar e tentar romper com o paralelismo das “lutas
nacionais” e das lutas reivindicativas das categorias.  A
“unidade” das centrais nas lutas gerais é acompanhada
pela fragmentação das lutas nas categorias e ramos.
Devemos inverter a lógica: promover a unidade das lu-
tas das categorias e romper com a burocracia nas lutas
gerais. Devemos denunciar que as bandeiras das lutas
gerais visam apenas apoiar um modelo
desenvolvimentista. Devemos forjar bandeiras gerais de
teor socialista. Esta é a tarefa do próximo período.

Dilma e o desenvolvimentismo - Direção do
governo orienta para o movimento a defesa de
novo modelo de desenvolvimento através de

“lutas nacionais”

Avante na construção de um Sepe classista e combativo!

Os ataques de Sergio Cabral à educação e o colaboracionismo
das direções do Sepe
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No dia 31 de dezembro de 1958, o ditador Fugêncio
Batista, depois de 24 anos no poder, fugiu de Cuba dian-
te da vitória do movimento guerrilheiro liderado por Fidel
Castro, Ernesto Che Guevara, Raul Castro e Camilo
Cienfuengo. O foco de irradiação da guerra de guerrilha
foi Sierra Maestra em 1956. Assim, durante três anos
os revolucionários travaram uma luta de libertação
nacional contra o regime fantoche de Batista.

Apesar da sua origem num movimento de liberta-
ção nacional, a Revolução Cubana abriu uma impor-
tante fase nas lutas do proletariado latinoamericano
contra o imperialismo e contra a exploração burgue-
sa, colocando a estratégia da luta armada na pauta
de discussão dos movimentos, grupos e partidos re-
volucionários.

Uma das contribuições da Revolução Cubana foi a
defesa do internacionalismo como princípio e base
para revolução proletária. Por iniciativa do Governo
Revolucionário Cubano, foram criadas a Organização
de Solidariedade dos Povos da África, Ásia e América
Latina (Ospaal), em 1966, e a Organização Latino-
americana de Solidariedade (OLAS), em 1967. As duas
organizações foram lançadas num contexto de ascen-
são das lutas pela independência na África e Ásia e da
resistência armada na América Latina, num mundo divi-
dido pela Guerra Fria.

A OLAS tinha por objetivo organizar, traçar as estra-
tégias e elaborar uma teoria revolucionária para a Amé-
rica Latina. A Declaração da OLAS, além da ruptura com
a teoria stalinista da revolução num só país, elegendo a
solidariedade internacional como estratégia revolucio-

A Revolução Cubana e a Luta Armada na América Latina
nária, colocou em cheque a teoria “etapista” da revolu-
ção.

O “etapismo” defende a realização de uma revolu-
ção democrático-burguesa antes da revolução socialis-
ta. Essa teoria tem um efeito contra-revolucionário, pois
impõe a aliança da classe trabalhadora com setores da

burguesia numa luta de libertação nacional contra dita-
duras e contra o imperialismo. Essa estratégia retira o
protagonismo da classe trabalhadora no processo revo-
lucionário e abre caminho para políticas de conciliação
com a burguesia.

Ao contrário do “etapismo”, a Declaração da OLAS
identifica a burguesia latino americana como uma clas-

se débil e subserviente à burguesia imperialista. Por-
tanto, “seria absurdo supor que, em tais condições, a
chamada burguesia latino americana pudesse desenvol-
ver uma ação política independente da oligarquia e do
imperialismo, em defesa dos interesses e aspirações da
nação” (Declaração da OLAS).

O triunfo da Revolução Cubana consagrou o
foquismo como a principal estratégia militar revoluci-
onária, segundo a qual o fogo guerrilheiro, de base
camponesa, assume a vanguarda das lutas contra os
governos títeres e contra o imperialismo, arrastando
o conjunto da classe trabalhadora para a luta revolu-
cionária.

A Federação Anarquista Uruguai (FAU), que pro-
moveu uma resistência armada à ditadura militar no
Uruguai nos anos de 1970, desenvolveu a principal
crítica à perspectiva foquista, reconhecendo a impor-
tância das experiências dos focos guerrilheiros na luta
revolucionária, mas apontando seus limites. A fragili-
dade do foquismo reside na crença de que o foco ar-
mado pode substituir a luta das massas e prescindir
da organização política revolucionária.

Os setores reformistas da esquerda tentam
deslegitimar a luta armada devido às experiências fra-

cassadas na América Latina. As derrotas militares não
são provas do erro da via armada, mas mostram a ne-
cessidade de uma linha revolucionária correta que arti-
cule a resistência armada com os movimentos e lutas
reivindicativas dos trabalhadores, tendo o
internacionalismo como um dos seus pilares fundamen-
tais.

Viva as lutas da classe trabalhadora latino americana!

No dia 21 de setembro, o presidente deposto de Honduras Manuel
Zelaya voltou ao país e pediu “asilo” na Embaixada Brasileira. Sua volta
provocou ao mesmo tempo um aumento da intensidade de luta mais
aberta do Movimento Popular de Resistência Contra o Golpe de Estado,
atraindo para frente da Embaixada Brasileira simpatizantes e militantes
pró-Zelaya.

Passado o susto inicial, o Governo Golpista de Micheletti intensificou a
onda de repressão. Toque de recolher, suspensão de direitos constitucio-
nais e por último Estado de Sítio. Execuções sumárias e repressão ao
povo continuam, na tentativa de controlar o protagonismo popular.

A ação diplomática americana e brasileira.
Como apontado no Causo do Povo 50, o golpe foi gestado, apoiado e

coordenado pela diplomacia norte-americana da região.  Esta posição
ficou evidente com a chegada de Zelaya a Honduras, uma vez que os
americanos se negaram discutir a questão hondurenha na reunião Con-
selho de Segurança da ONU.

Nem mesmo a Organização dos Estados Americanos (OEA) tirou uma
resolução apoiando a volta de Zelaya. Pelo contrário, o representante dos
Estados Unidos na OEA, Lewis Amselem, afirmou: “A volta do presidente
Zelaya a Honduras foi irresponsável e não serve nem aos interesses de
seu povo nem aos interesses dos que buscam o restabelecimento pacífi-
co da ordem democrática em Honduras”.

Por outro lado, a diplomacia Brasileira age para ampliar sua participa-
ção nos organismos internacionais. A linha de atuação brasileira é a de

defesa da ordem constitucional eleita, como foi nos casos de Bolívia e Irã.
Sua atuação pró-Zelaya tem sido apoiada pelos norte-americanos que,

embora tenham se omitindo durante evento da OEA, têm apostado no
protagonismo brasileiro para o controle da região, apaziguando e contor-
nando conflitos.

Conter a Mobilização Popular e garantir o Estado.
Com a volta do presidente deposto aumentou a intensidade dos confli-

tos. Essa escalada de repressão contra operários, estudantes, trabalha-
dores rurais e camponeses criou fissuras na elite política local.

A preocupação do Governo Americano e mesmo do brasileiro é o
fortalecimento do protagonismo popular. A heróica luta do povo hondurenho
por mais de noventa dias surpreendeu o governo norte-americano e a
burguesia local, que só viram aumentarem os protestos mesmo após o
Estado de Sítio.

Com isso, começaram as negociações entre interlocutores do fazen-
deiro Zelaya com empresários e militares que efetivaram o golpe. O pre-
sidente golpista que negava a negociação e a vinda de uma missão da
OEA, agora já recebeu as ordens para abrandar o discurso e resguardar
a Embaixada Brasileira.

Esta última onda de repressão tem como fundamental função perse-
guir e eliminar lideres do movimento social, assim como conter a impor-
tante experiência de luta, organização e consciência do povo hondurenho
que pode colocar em xeque o Estado e o Capital no país.

As mobilizações populares em Honduras.

A Revolução Cubana - o marco de abertura de uma
importante fase nas lutas do proletariado Latino-

americano


