
Em junho, 10 aldeias e a cidade de Girê Spî 
foram libertadas. Essa conquista permite 

a integração territorial e limita o acesso do 
Estado Islâmico à Turquia. Mais um avanço 

da Revolução do povo de Rojava!
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Desde que o PT assumiu a 
presidência em 2003 tornou-
-se obsoleto falar em esquer-
da e direita no Brasil. O gover-
no do PT é neoliberal porque 
aplicou reformas neoliberais 
(previdência, trabalhista, uni-
versitária etc.). Assim, o de-
bate sobre esquerda e direita 
no Brasil tornou-se uma falsa 
polêmica.

Snowden, que revelou do-
cumentos secretos da Agên-
cia Nacional de Segurança 
dos EUA, apontou no início 
de suas denúncias a análise 
sobre o Pré-sal da Petrobrás 
(objeto de disputa internacio-
nal) como centro da política 
de observação estadunidense, 
provocando petrolíferas dos 
EUA, como a Chevron, para 
que perfurassem clandesti-
namente o Pré-sal no Rio de 
Janeiro.

A opção do governo Dilma 
pelos BRICs (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul) 
desagradou os norte-ameri-
canos, ao contrário dos sino-
-russos que tem uma política 
mais extrativista corroboran-
do com a estratégia do PAC-
2. A política estadunidense, 
apesar de ter relação harmo-
niosa com o extrativismo, tem 
mesmo como centro a capita-
lização de títulos de empresas 
como Petrobras para servir ao 
mercado de ações nas máfias 
dos fundos de investimento.

Engodos da proto-direita
A mídia burguesa soube   

aproveitar a insatisfação das 
massas frente ao cretinismo do 
PT. Este explorou em sua cam-
panha eleitoral “pautas e ima-
gens populares” e aplicou um 
programa neoliberal de cortes 
de gastos na educação, parceria 
com agronegócio e aumento da 
inflação e dos juros da dívida.

Mas a própria realocação da 
mídia burguesa no enfraqueci-
mento do governo teve como 
início uma tentativa clara de 
privatizar a Petrobras e agora 
segue mais afundo na tentati-
va de enfraquecer o governo do 
PT. Esse desgaste não ocorre 

porque o “PT defende os tra-
balhadores”, ao contrário, o PT 
está afogado em uma disputa 
inter-burguesa (nacionalmen-
te) que por sua vez se relaciona 
a um conflito inter-imperialista.

Esse processo ainda não 
provocou uma “direita legíti-
ma” no Brasil, por isso não há 
risco de “golpe”, como alegam 
os governistas. O PT agrada 
boa parte da burguesia nacio-
nal e se utiliza dessa ofensiva 
para se vitimizar e se reivindi-
car retoricamente ao lado dos 
trabalhadores para, na verda-
de, aplicar um novo plano de 
austeridade: é o que vem fa-
zendo com as MP 664, 665 e 

cortes nas áreas sociais etc.

Com o acirramento da luta 
de classes é provável que em 
um próximo período surja um 
partido de direita no Brasil, 
mas a própria direita está es-
facelada entre grupos liberais 
financiados pela Globo/Mile-
nium/Koch, como o MBL (Mo-
vimento Brasil Livre), e grupos 
intervencionistas, como o “re-
voltados online” (sic).

Erros da unidade 
da “esquerda”

Nesse processo de acirra-
mento das disputas inter-bur-
guesas e da luta de classes no 
Brasil o caminho não é se aliar 
com um setor da burguesia 
para disputar com outro. Não 
se trata de mudar de chicote. 
É o momento de apostar no 
exemplo que vem de Kobane e 
do México (leia página 8), na 
independência de classe.

O crescimento da direita no 
Brasil dá-se justamente como 
consequência do processo de 
cooptação e submissão parla-
mentar da classe trabalhadora 
brasileira. Por isso é equivo-
cado, senão criminoso, fazer 
como a CSP-Conlutas e o MTST 
e apostar em atos unificados 
com o governo sob o pretexto 
de combater a direita, pois estes 
últimos fazem parte do proces-
so de militarização e da crimi-
nalização da política de massas 
no Brasil, seria esquizofrênico 
se não fosse oportunista.

A mídia burguesa usa o cretisnismo do PT para enfraquecer o governo e 
privatizar a Petrobrás. Mas nem o “PT defende os trabalhadores” e nem há risco 

de “golpe”. O PT representa um setor da burguesia, logo não faz sentido aliar-
se com ele. O momento é de apostar na independência de classe.

Os engodos da proto-direita brasileira 
e os erros da unidade da “esquerda”
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Em 1917 o Brasil vivia sua primeira greve geral. Em 
meio a uma crise econômica, gerada pela primeira guer-
ra mundial, as condições de trabalho da classe trabalha-
dora neste período era de penúria, fome e péssimas con-
dições de trabalho que incluíam ai castigos físicos.

A Greve Geral se iniciou com os trabalhadores da indústria 
têxtil reivindicando aumento salarial. No mês seguinte o Comitê 
de Defesa Proletária (organismo que surgiu para coordenar a luta) 
publicou uma pauta de reivindicações mais ampla, que incluía: 
a luta contra a chamada carestia de vida, a adoção da jornada 
de trabalho de 8 horas por dia e a abolição do trabalho infantil.

Unidos através desta pauta de reivindicações, os tra-
balhadores de todas as indústrias, do comércio e dos 
transportes coletivos aderiram ao movimento. 

Os ensinamentos da Greve Geral de 1917
A greve geral ganhou todos os trabalhadores de 

São Paulo enfrentando as tropas do governo e negan-
do a mediação do Estado no conflito capital-trabalho.

A situação chegou a tal ponto que durante três dias o Co-
mitê de Defesa Proletária assumiu o controle da cidade de São 
Paulo. O governo abandonou a cidade e, no fim, foi obrigado 
a negociar com os grevistas, atendendo suas reivindicações.

A greve geral não foi construída somente 
por trabalhadores organizados, mas através 
de comitês de bairro organizados no Comi-
tê de Defesa Proletária com uma bandeiras 
comuns, como o combate a carestia de vida.

A primeira Greve Geral do Brasil: A Greve Geral de 1917

Após aprovação das MPs 664 e 665, o chamado das centrais sindicais à greve geral 
desapareceu. As burocracias fingem que lutam, mas facilitam o avanço das políticas 

neoliberais. A construção da Greve Geral deve ser de baixo para cima e deve combater 
o corporativismo que promove divisões entre categorias de trabalhadores.

Construção da Greve Geral: romper com o 
“blefe” governista e organizar pela base 

Há alguns dias, as centrais 
sindicais hegemonizadas pelo 
PT e PCdoB (CUT e CTB) propa-
gandeavam uma grande Greve 
Geral, que seria a resposta ao 
projeto de terceirização (PL 
4330).

A burocracia sindical toda 
(CSP-Conlutas, Intersindical, 
CTB, CUT, UGT e NCST) se uniu 
para a tal “greve geral”, atra-
vés de um movimento cupulista 
que excluiu a base da constru-
ção. Ou seja, a tal greve geral 
não passava de um movimen-
to de cúpula entre as direções, 
sem nenhuma participação das 
bases, sem nenhuma constru-
ção real.

Como consequência disso, a 
“grande greve” se transformou 
apenas em dias nacionais de 
paralisação com atos de rua es-
vaziados (com raras exceções) 
que reuniram quase somente 
as próprias direções sindicais, 

escancarando ainda mais o que 
já estava posto: o oportunismo 
da velha burocracia sindical em 
fingir que se mantém na luta.

Após a aprovação das MPs 
664 e 665 (que adotaram no-
vas regras para aposentado-
ria, pensão, acesso ao seguro-
-desemprego, além de outras 
medidas que retiraram direitos 
conquistados historicamente 
pela classe trabalhadora), o 
mito da greve geral que seria 
convocada pelo governismo 
simplesmente desapareceu. 
Isso demonstra mais uma vez 
que a tarefa das entidades sin-
dicais atreladas ao governo PT 
é desmobilizar e colocar uma 
barreira para a organização 
dos trabalhadores, facilitando 
o avanço das políticas neolibe-
rais.

A tarefa dos 
revolucionários: o combate 
à burocracia sindical 

para a construção da 
greve geral pela base

A Greve Geral é uma ban-
deira histórica da classe traba-
lhadora e deve ser construída 
com seriedade pelos anarquis-
tas e setores revolucionários. 
Para isso, a construção deve 
ser feita de baixo para cima, 
através de comitês por local de 
trabalho, estudo e moradia, de 
modo que os próprios traba-
lhadores e estudantes da clas-
se sejam os responsáveis pela 
construção.

O combate às burocracias 
sindicais é elemento funda-
mental, já que essas se colo-
cam como empecilho para a or-
ganização partindo das bases, 
assim como também a neces-
sidade de uma construção em 
que as categorias profissionais 
se organizem de maneira con-
junta, combatendo o corporati-
vismo que apenas promove di-
visões entre os trabalhadores.

CUT enfraqueceu 
a resistência
Em 2011 a UNIPA havia 
alertado que a luta contra 
a terceirização puxada 
pelo governismo era 
uma mentira: o projeto 
(PL 4430) já está no 
Congresso há mais de 10 
anos; a CUT abdicou do 
combate à terceirização 
no pós-2003, aceitando-a 
parcialmente; e, sem 
resistência, a terceirização 
avançou nas “atividades-
meio”, aumentando de 1,8 
milhão de terceirizados 
no governo FHC, para 
12,7 milhões no governo 
PT em 2013. Assim fica 
claro: para o governismo, 
o que incomoda não é a 
precarização do trabalho, 
mas a ameaça ao imposto 
sindical, já que grande 
parte de sua base está 
nas “atividades-fim” 
do serviço público.
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A última década foi mar-
cada por altas taxas de cresci-
mento econômico. Essas taxas 
estavam vinculadas a explora-
ção agro-mineral e energética 
destinada ao exterior. Projetos 
como Plano Puebla-Panamá e 
IIRSA (Iniciativa para a Integra-
ção da Infraestrutura Regional 
Sul-Americana) estão direta-
mente vinculados a esse plano. 
Esses planos têm como objeti-
vo a criação de corredores de 
exportação de minério, energia 
e produtos agrícolas por toda 
América Latina. Em meio a estes 
planos os Estados da América 
Latina se encontram no meio da 
disputa entre China e Estados 
Unidos. 

O governo Obama (Partido 
Democrata) tem como eixo de 
atuação a reafirmação do poder 
militar e econômico na região 
do Pacífico. Os EUA procuram 
exercer um controle geopolítico 
e econômico em toda região, in-
cluindo o Oceano Indico. O des-
locamento do eixo de acumu-
lação de capital para Ásia tem 
levado a essa movimentação. 
Enquanto por outro lado tenta 
criar uma grande área de livre 

comércio no atlântico norte 
com a Europa. 

Por outro lado, a República 
Popular da China procura forta-
lecer sua posição internacional e 
suas alianças geopolíticas e eco-
nômicas, tanto na Ásia como na 
América Latina, tendo em vista o 
fornecimento de matéria-prima 
para China e o estabelecimen-
to do comércio sul-sul com os 
governos de origem socialista e 
trabalhista. Só em 2014 a Amé-
rica Latina captou 27% de todo 
investimento na exploração mi-
neira mundial. 

Assim, os Estados Unidos 
tem procurado manter sua in-
fluência na região, com nego-
ciações e desestabilizações de 
governos, ao mesmo tempo que 
negocia tratados de livre comér-
cio. A China por sua vez vem 
investindo na região e anun-
ciou o financiamento da ferro-
via que ligará a costa brasileira 
ao pacífico (Ferrovia Bioceânica 
ou Transcontinental). Além de 
apoiar o projeto de criação do 
Canal da Nicarcaguá que bene-
ficiaria sua posição e os investi-
mentos russos e brasileiros no 

porto de Mariel em Cuba, que 
será operado pela empresa Sin-
gapur PSA International.

O Impacto e Resistência 
das Populações 
Indígenas, Camponesas 
e Afrodescentes.

Os projetos de mineração 
avançam por toda América La-
tina e a resistência dos povos 
indígenas, afrodescendentes 
e camponeses se ampliam por 
toda região. Vejamos alguns 
exemplos:

A própria construção do Ca-
nal da NICARÁGUA impactará 
todo ecossistema local e popu-
lações camponesas que depen-
dem do Rio San Juan.

No sul do PERU os campo-
neses lutam contra o projeto de 
exploração e processamento de 
cobre a céu aberto de Tia Maria, 
na província de Islay na região 
de Arequipa, distrito Cocachar-
ra. O projeto pertence a empre-
sa mexicana-estadounidense 
Southern Copper Corporation 
(SCC). O projeto teria duração 
de 21 anos para extrair 10 mil 
toneladas de cobre diárias utili-
zando as águas subterrâneas do 

O crescimento econômico da última década está vinculado a exportação agro-mineral e energética. Hoje, planos como o Puebla-Panamá e IIRSA visam criar corredores de 
exportação de minério, energia e produtos agrícolas por toda América Latina. A conjuntura internacional é marcada pela disputa dos EUA e países asiáticos, sobretudo a 

China, novo eixo de acumulação de capital. A China vem investindo na América Latina e anunciou o financiamento da Ferrovia Bioceânica que ligará a costa brasileira ao 
pacífico. Os projetos de exploração agro-mineral avançam, mas a resistência dos povos indígenas, afrodescendentes e camponeses se amplia por toda região. 

AMÉRICA LATINA
Desenvolvimento

Capitalista e
Conflitos no Campo
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AMÉRICA LATINA
Desenvolvimento

Capitalista e
Conflitos no Campo

Vale do rio Tambo. Os protestos 
se iniciaram em 2009 e 41 cam-
poneses já foram mortos pelas 
forças policiais do governo de 
Ollanta Humala.

Na COLÔMBIA temos os 
conflitos de Santurbán, Colosa, 
La Toma, RíoRanchería, entre 
outros. Os camponeses e as co-
munidades afrodescendentes e 
indígenas tem se organizado 
contra o Tratado de Livre Co-
mércio (TLC) com os EUA que 
pode aumentar a pressão extra-
tivistas sobre seus territórios. 
Já foi organizado uma “Cimei-
ra Agrária, Camponesa, Étnica 
e Popular” que reuniu 200 de-
legados de 28 departamentos 
pertencentes a 13 organizações 
sociais que realizaram greves 
gerais e obrigaram o governo a 
negociação. É importante lem-
brar que na Colômbia, os com-
bustíveis minerais são respon-
sáveis por 66% de sua pauta de 
exportações; e no Peru,  os mi-
nérios e combustíveis minerais 
constituem 63%.

No EQUADOR quase 20% 

do território equatoriano foi to-
mado por projetos de grandes 
mineradoras chinesas, cana-
denses e europeias. As popu-
lações indígenas e camponesas 
passaram a travar uma luta 
“pela água e contra o extrati-
vismo”. As mega-mineradoras 
têm se espalhado pela América 
Latina causando danos ecoló-
gicos e sociais. Segundo a CO-
NAIE (Equador) para produzir 1 
grama de ouro usam-se 8 mil li-
tros de água e removem-se 250 
toneladas de rocha. Uma mina 
pode consumir em uma hora a 
mesma quantidade de água que 
uma família camponesa gasta 
em 22 anos.  

No BRASIL projetos ener-
géticos, como as hidrelétricas 
da Amazônia (Belo Monte, San-
to Antonio, Jirau), de transpor-
te, como a ferrovia que a China 
financiará e minerodutos como o 
projeto Rio-Minas tem impacta-
do as populações locais, ribeiri-
nhos, camponesas, quilombolas 
e indígenas. Encontram-se em 
discussão no Congresso a PEC 
215 que se aprovada afetará os 

direitos territoriais de povos in-
dígenas e comunidades tradicio-
nais. 

A Ferrovia Transcontinental 
(que irá passar pelo centro-oes-
te, Amazônia e Andes peruanos) 
foi anunciada oficialmente pelo 
governo Dilma (PT-PMDB) no 
último dia 09 de junho, como 
parte de um mega-projeto de 
privatizações da infraestrutura 
(segunda etapa do PIL, Progra-
ma de Investimento e Logísti-
ca) que terá como valor total de 
“concessões” 194,4 bilhões. A 
construção da Ferrovia é fruto 
da aliança entre China, Peru e 
Brasil e irá beneficiar especial-
mente o mercado entre América 
do Sul e Ásia. O segundo maior 
mercado da soja brasileira é a 
China. Tudo indica mais um pro-
jeto que aprofundará a corrida 
do agronegócio brasileiro, con-
sequentemente o conflitos agrá-
rios e ambientais.

No URUGUAI o Governo da 
Frente Ampla, de Mujica, defen-
deu o projeto de Mineração de 
Aratirí, da empresa transnacio-

nal ZaminFerrous que propunha 
uma mina a céu aberto e trans-
porte em Mineroduto. Os povos 
locais e os agricultores locais 
conseguiram evitar o projeto. 
Diversos povos em todo conti-
nente tem resistido ao avanço 
dos megaprojetos capitalistas. 

Todos estes projetos têm 
como objetivo o desenvolvi-
mento capitalista que significa 
a destruição de outros modos 
de vida e do ecossistema local 
em prol da acumulação de capi-
tal que se concentra nos países 
centrais. Os governos e empre-
sas se aliam internacionalmente 
e avançam sobre os povos para 
lucrar. Assim, a resistência dos 
povos deve também ser interna-
cionalista.

Patriotas de to-
das as pátrias 

oprimidas! 
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Na última década a tercei-
rização se tornou um dos prin-
cipais pilares da acumulação 
capitalista no Brasil. Empresá-
rios e políticos se juntam para 
defender as maravilhas feitas 
pelas empresas terceirizadas: 
maiores lucros, eficiência e, aci-
ma de tudo, sem greves. Essa é 
a visão da classe dominante. A 
atual pressão pela regulamen-
tação (via PL 4330, agora PLC 
30 no Senado) faz parte dessa 
base social reacionária criada 
pelos governos petistas. 

Porem, por trás dos lucros 
de uma minoria está a reali-
dade de milhões de trabalha-
dores em condições precárias, 
comendo comida estragada, 
com salários e direitos atrasa-
dos (vale-transporte, 13º, fé-
rias), assédio moral e sexual, 
demissões de grávidas, perse-
guições a grevistas, dentre ou-
tras situações de sofrimento e 
opressão. 

Além disso, ainda presen-
ciamos o papel nefasto cum-
prido pela burocracia sindical 
(CUT, CTB, Conlutas, Intersin-
dical), fechando os olhos para 
tudo isso, quando não partici-
pam diretamente dos mecanis-
mos de opressão. Por exemplo, 
no último Congresso do ANDES 
(fevereiro/2015) propostas de 
apoio a organização dos ter-
ceirizados simplesmente não 
foram aprovadas, apenas as 
genéricas palavras de ordem 
“contra a terceirização”.

Por um novo programa 
de luta e organização

A questão da organização e 
luta dos terceirizados é central 
para a reorganização da clas-
se trabalhadora. Apesar das 
adversidades cada vez surgem 
mais greves e manifestações 
autônomas pelos direitos dos 
terceirizados. Isso tem gerado 
a necessidade urgente de se 
modificar a concepção, estra-
tégia, tática e métodos da luta 
contra a exploração dos tercei-
rizados. 

1) A luta deve ser feita 
de baixo para cima e não via 
Estado (PL’s alternativos, dis-
putas parlamentares ou pedi-
dos de vetos para a Dilma). A 
ação direta dos trabalhadores, 
ou seja, o desenvolvimento de 
suas forças coletiva através 
das greves e manifestações é 
o principal meio de conquistas 
de direitos específicos e gerais. 
Em geral a mudança “de cima 
pra baixo” leva a demissões, e 
isso não pode ser admitido. 

2) Trabalho igual, direi-

tos iguais: Se a terceirização 
é um meio mais lucrativo para 
o capital, pois impede o aces-
so a direitos e salários dignos, 
deve-se lutar pela isonomia e 
combater as desigualdades de 
poder. As lutas específicas em 
relação a condições de traba-
lho, calotes salariais, etc. de-
vem ser apoiadas e bem orga-
nizadas (comissões de base, 
assembleias, etc.). 

3) Unir o que o capital e 
o Estado dividiram: Os tra-
balhadores concursados devem 
abraçar essa luta como sua! Os 
terceirizados devem ser consi-
derados membros das frações 
de classe (trabalhadores da 
educação, petroleiros, etc.).

4) Uma rede de soli-
dariedade e apoio deve ser 
construída, denunciando as 
ações mafiosas e repressi-
vas das empresas, sindicatos 
e órgãos públicos, gerando a 
retaguarda necessária para o 
enfrentamento e vitória das 
greves e lutas. Essa rede deve 
funcionar de maneira a vigiar e 
coibir a ação patronal. 

5) Espaços de debate e 
organização dos terceiri-
zados: essa política deve ser 
defendida dentro de cada ca-
tegoria, tais como Seminários 
e Encontros em diversos âmbi-
tos (local, regional ou nacional) 
afim de construir políticas es-
pecíficas para o combate a ex-
ploração e opressão nos locais 
de trabalho.

Avante a luta de classes
Estamos certos que uma 

linha política classista em re-
lação a luta dos terceirizados, 
que combata a prática corpo-
rativista das burocracias sindi-
cais, e que seja aplicada com 
ousadia e firmeza pelos luta-
dores do povo, pode contribuir 
decisivamente para a reorgani-
zação da classe trabalhadora e 
a luta por direitos. Não é tempo 
para repetir o mais do mesmo, 
as palavras de ordem genéricas 
e as ilusões da via parlamentar. 
É tempo de avançar na organi-
zação dos setores mais explo-
rados e ir ao combate da patro-
nal e do Estado.

A terceirização é um pilar da acumulação capitalista em nosso país. Por trás dos 
lucros, está a realidade de milhões de trabalhadores em condições precárias de vida. 
Como os sindicatos vem cumprindo um papel negligente, é preciso um novo programa 

de luta e organização. A luta dos terceirizados é a luta de toda a classe.

Lutar contra a terceirização é organizar 
a revolta dos terceirizados!

Terceirizadas da limpeza e conservação da UERJ paralisam pelo pagamento de salários atrasados (29/jan/15)
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 No dia 17 de junho uma 
comissão especial da Câmara 
dos Deputados aprovou uma 
emenda à Constituição de redu-
ção da maioridade penal de 18 
para 16 anos para crimes con-
siderados graves. Ainda que a 
intenção de aprovar a redução 
para quaisquer crimes não te-
nha se concretizado, a emenda 
se configura no bojo dos esfor-
ços do Estado em endurecer a 
repressão contra a juventude 
pobre e negra, tratando a mi-
séria e as contradições sociais 
como caso de polícia.

Pesquisa recente do IPEA 
(Instituto de Pesquisa Econô-
mica aplicada), divulgada dia 
16 de junho, permite traçar 
um perfil dos jovens infratores 
detidos:

95% são do sexo masculino;

66% são de famílias pobres;

60% são negros;

51% não estudavam;

49% não trabalhavam quando co-
meteram o delito;

A pesquisa também discute 
a severidade das penas impu-
tadas ao menor. Considerando 
que, da totalidade de adoles-
centes privados de liberdade, 
64 % (15,2 mil) cumpriam 
pena de internação, a mais se-
vera, apenas 13,8% (3,2 mil) 
cometeram delitos considera-

dos mais graves, como homicí-
dio e latrocínio. Isso derruba o 
argumento de que os menores 
não são duramente punidos no 
Brasil.

O perfil do menor infrator 
do IPEA corresponde ao das 
vítimas fatais da violência: na 
maioria das vezes jovem, po-
bre, negro e do sexo mascu-
lino, como discutido no texto 
da UNIPA “Mapa da violência: 
jovens e negros na mira da po-
lícia assassina”. Quando con-
trastamos esses dados, perce-
bemos que, diferente do que é 
alardeado, a juventude pobre e 
negra não é a principal respon-
sável por crimes violentos no 
Brasil, mas é a principal vítima 
dessa violência.

Construir Comitês 
de Autodefesa 
das Periferias 

O resultado da política de 
repressão e criminalização da 
pobreza e da juventude longe 
de combater a violência, serve 
para acirrá-la. Isso ficou evi-
dente em abril, quando o me-
nino Eduardo de Jesus Ferreira 
(10), estudante e morador do 
complexo do Alemão foi morto 
na porta de casa por um poli-
cial, enquanto fazia deveres de 
casa. Depois tentou-se justifi-
car a ação com a mentira de 
que o menor estava armado.

Ao mesmo tempo em que o 
direito à vida e a uma existên-
cia digna são negados à nossa 
juventude, o senado aprova em 
regime de urgência uma lei que 
torna mais severa a punição ao 
homicídio de policiais, tentando 
impedir a resposta legítima e 
violenta do povo aos agentes 
da repressão do Estado e ga-
rantir o exercício do monopólio 
da violência.

O combate a esses ataques 
ao povo por dentro da burocra-
cia do Estado dos governistas 
(PT/PCdoB) e para-governistas 
(PSOL/PSTU) já demonstrou 
sua ineficiência ao tentar conci-
liar ou abrandar o conteúdo das 

propostas, aceitando a derrota 
com sua política do mal menor.

É necessário que o povo 
trabalhador use das referên-
cias históricas da construção 
de organismos de autodefesa 
de massas nos locais de mora-
dia, trabalho e estudo para res-
ponder à violência sistemática 
do Estado contra a juventude 
pobre e negra nas periferias, 
inclusive violentamente.

O perfil dos jovens infratores no Brasil corresponde ao perfil das principais vítimas de 
violência no país: homens, negros, pobres, sem estudo, nem emprego. O Estado nega 
o direito a uma vida digna à juventude, mas quer ampliar as cadeias. É preciso que o 

povo construa organismos de autodefesa. Esta é uma questão de vida ou morte.

Redução da maioridade 
penal: política contra a 

juventude das periferias

Para combater o racismo, a violência policial e a falta de direitos, comunida-
des negras e pobres dos EUA na década de 60 organizaram o “Partido Pante-

ras Negras para Autodefesa”. Uma lição para a atualidade brasileira.
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O desaparecimento dos 
43 estudantes normalistas de 
Ayotzinapa (Iguala, estado de 
Guerrero/México) no mês de 
setembro de 2014, sequestra-
dos pelo narcotráfico em con-
luio com a polícia e políticos 
locais, foi o estopim para a re-
volta do povo mexicano.

A luta se intensificou nas 

últimas semanas em meio ao 
processo eleitoral legislativo e 
estadual (para deputados fede-
rais, governadores, prefeitos e 
legislativo federal) que ocorreu 
no dia 07 de junho. Os partidos 
saíram em busca de voto, pro-
pagando suas mentiras, mas o 
que encontraram foi a dor e a 
revolta popular. 

Ação direta contra 
as eleições

Há alguns dias das eleições, 
as praças e ruas foram tomadas 
em diversas cidades do país, 
urnas foram queimadas, rádios 
foram ocupadas, e uma greve 
nacional de professores foi con-
voca pela CNTE (Coordenadora 
Nacional de Trabalhadores da 
Educação) em repúdio ao pro-
cesso eleitoral e contra a “Re-
forma da Educação”.

Nos estados de Oaxa-
ca, Guerrero, Chiapas, Nuevo 
Leon, dentre outras localida-
des, uma ampla campanha de 
boicote eleitoral foi construída 
pelo movimento sindical e po-
pular combativo.

Em Oaxaca a “Seção 22” 
do sindicato dos professores 
foi um organismo difusor de 
protestos que colocaram fogo 
na sede dos partidos eleitorais 
(PRI, PAN, PRD) e nas urnas de 
cerca de 40 cartórios eleitorais. 

Em Chiapas 18 urnas foram 

queimadas em diversos muni-
cípios. No povoado de Tixtla 
(Guerrero) as eleições foram 
canceladas depois que familia-
res dos 43 desaparecidos e ma-
nifestantes impediram a insta-
lação de 20 seções eleitorais 
das 54 previstas.

A luta deve continuar 
e avançar

Apesar da dura luta travada, 
as eleições não foram impedi-
das. O partido governista (PRI) 
saiu vitorioso eleitoralmente, 
mas sem a “representativida-
de” que o Estado democrático-
-burguês tanto busca. 

A luta da classe trabalhado-
ra mexicana está no caminho 
certo ao se desprender das ilu-
sões parlamentares, e está cer-
ta quando demonstra que não 
basta ser independente do Es-
tado e dos partidos da ordem, é 
preciso combatê-los. E, princi-
palmente: é necessário organi-
zar a nossa classe para vencer 
o Estado e o Capital. 

As Unidades de Proteção 
Popular e Feminina (YPG e YPJ, 
respectivamente) seguem im-
pondo derrotas ao Estado Islâ-
mico (ISIS).

A libertação total da cidade 
de Kobane em janeiro de 2015 
significou uma das maiores vi-
tórias desde o início da guerra. 

Desde então as milícias segui-
ram combatendo e avançando 
no front, enquanto na reta-
guarda há a árdua tarefa de 
reconstrução da vida social.

Operação Comandante 
Rubar Qamishlo

Junho foi muito importante 

para a ofensiva curda contra o 
ISIS. O avanço das forças YPG/
YPJ fazem parte da “Operação 
Comandante RubarQamishlo” 
iniciada em maio e que chegou 
a 44 dias em 19 de junho.

No dia 03 de junho o YPG 
libertou 10 aldeias e matou 45 
jihadistas em Kobanê e Cizîr 
(Jazira). No dia 15 de junho a 
maior vitória foi alcançada pela 
Operação: a cidade de Girê Spî 

(Tel Abyad) foi libertada das 
“gangues” do ISIS!

Essa vitória conquistou a 
integração territorial entre os 
dois Cantões de Rojava, Koba-
ne e Cizîr, sem conexão entre si 
desde o início da guerra. Além 
disso, também impediu o aces-
so do ISIS à fronteira turca.

A Turquia segue 
apoiando o ISIS

Apesar do discurso “pró-
-ocidente” e de compor a Coali-
zão Internacional (dirigia pelos 
EUA), a Turquia segue apoian-
do os jihadistas do ISIS. Esse 
jogo dúbio faz parte da estra-
tégia imperialista para região, 
que tampouco quer a libertação 
revolucionária dos territórios.

Junho foi importante para a Revolução em 
Rojava. 10 aldeias e a cidade de Girê Spî 
foram libertadas pelo YPJ. Essa conquista 
permite a integração territorial, e limita o 
acesso do Estado Islâmico à Turquia.

ROJAVA: Novas vitórias 
da Revolução contra o 
Estado Islâmico (ISIS)

A Revolução de Rojava Vencerá! Morte ao Imperialismo e ao Estado Islâmico! Pelo Socialismo e Autogoverno!

Diferente do Brasil, no México sindicatos 
puxaram uma campanha ativa de boicote 
eleitoral. Praças e ruas foram tomadas, urnas 
foram queimadas, rádios foram ocupadas.

MÉXICO: Massas populares 
boicotam farsa eleitoral e exigem 
justiça pelos 43 desaparecidos 


