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Encarceramento em massa não é a solução

 O crime que mais leva pessoas para 
cadeia é o tráfico de drogas. 28% dos 
brasileiros estão no cárcere em razão da lei 
de drogas, seguido de acusados ou 
condenados por roubo (25%) e furto (13%). 
Isso significa que, se as drogas fossem 
legalizadas e controladas pelo Estado, como 
no vizinho Uruguai, praticamente apenas 
esta medida já acabaria com a superlotação 
em todas as cadeias, reduzindo quase 175 
mil presos. Ao todo, 2/3 de todos os presos 
estão na cadeia por crimes que não deveriam 
existir ou que são de baixo poder ofensivo, e 
poderiam ter penas alternativas.
 Quem brada contra a legalização das 
drogas ou as penas alternativas, teria que 
defender a canalização de bilhões de reais 
para construir dezenas de novos presídios, e 
para uma enorme estrutura para mantê-los, 
que sairiam da saúde, educação e até mesmo 
da segurança pública. Ou isso, ou aceitar 
que a situação das cadeias vai piorar ainda 
mais, e isso vai terminar por atingir a vida de 
todos os trabalhadores fora das cadeias. 
 Em maio de 2006, por exemplo, o PCC, 
principal facção criminosa do país, 
anunciou uma “retaliação” a medidas 
tomadas pelo governo de São Paulo, e a 
capital paulista se transformou em um 
campo de tiro ao alvo. Morreram mais de 
500 pessoas, entre policiais, suspeitos de 
tráfico e pessoas atingidas no meio do fogo 
cruzado.
Sem que nada mude, chegaremos a mais de 
1 milhão de presos em poucos anos, e isso 
significará uma massa de recursos 
financeiros e mão de obra retroalimentando 
ainda mais os grandes grupos burgueses 
criminosos.

 Negros e pobres sendo massacrados
 Pessoas negras (pretas e pardas) são 
maioria nas cadeias brasileiras. Segundo o 
estudo do Ministério da Justiça, 61,6% dos 
presos pertencem a esse grupo. Já entre o 
conjunto dos brasileiros, pretos e pardos são 
53,6%. Além de cor, os números também 
mostram que os presos têm menor 
escolaridade que a média da população. 
75% dos presos só estudaram até o fim do 
ensino fundamental, e só 9,5% concluiu o 
ensino médio. Já na população brasileira, 
32% terminaram o ensino médio, de acordo 
com dados de 2010 do IBGE.
 Estes dados mostram que existe uma 
rotina, em aprisionar e retirar a liberdade de 
negros, pobres e pessoas com menos estudo. 
E a violência a que são submetidas dentro 
das cadeias é parte da violência que sofrem 
fora das prisões. No Brasil, a taxa de 
homicídios é de 26 para cada 100.000 
habitantes (na Espanha, por exemplo, não 
passa de 0,7%). E o número brasileiro cresce 
ano após ano. Em 1980, esse mesmo índice 
era de 11 homicídios. O tráfico de drogas é a 
principal causa dessa porcentagem, junto 

Conforme o Censo Demográfico do IBGE, 
mesmo levando em consideração dados 
como o bairro de residência da vítima, o 
grau de escolaridade e o estado civil, só o 
fato de ser negra aumenta em 21% a chance 
de sofrer homicídio. 
  Esta realidade não pode ser resolvida 
apenas com mais cadeias sendo construídas, 
e muito menos não construindo nada e 
deixando com que o massacre à juventude 
pobre e negra prossiga. É urgente acabar 
com a Polícia Militar, além de legalizar as 
drogas, multiplicar as penas alternativas e, 
mais do que qualquer outra medida, garantir 
emprego, saúde e educação ao conjunto da 
classe trabalhadora, expropriando bancos, 
latifundiários e grandes empresários, que 
mantêm a população inteira vítima de sua 
exploração e cada vez mais submetida a 
serviços precários, miséria e violência.
 A solução para o problema das cadeias 
passa por medidas a serem tomadas bem 
longe delas, onde, realmente, se concentra a 
riqueza e o poder político.

com os dados de violência policial. Uma e 
outra coisa estão intimamente ligadas.
Ao mesmo tempo em que se conhecem as 
causas da violência, também se conhece o 
perfil das vítimas: negros e pobres. 
Exatamente como os que acabam presos e 
sofrem a violência dentro das cadeias. O 
racismo mata! O racismo é institucional no 
capitalismo, e inclui o racismo das polícias, 
já que negros são abordados por policiais de 
forma mais violenta do que brancos e são as 
vítimas habituais de execuções e chacinas 
promovidas por milicianos e grupos de 
extermínio.
 Enquanto o número de homicídios 
entre não negros sofreu uma queda de 
14,6% entre 2004 e 2014, a taxa de 
assassinatos de negros e pardos cresceu 
18,2%, no mesmo período. Isso significa 
que, para cada não negro vítima de 
homicídio no país, 2,4 negros, em média, 
s ã o  a s s a s s i n a d o s .  A  q u e s t ã o  
socioeconômica explica apenas 20% da 
letalidade entre negros e não negros. 
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Barbárie nas cadeias é parte do genocídio a pobres e negros!

 A penitenciária de Alcaçuz no RN 
se transformou na imagem da barbárie, 
com 26 presos mortos de modo 
selvagem, depois de uma rebelião 
provocado pela superlotação da cadeia. 
Imagens de corpos muti lados,  
esquartejados e decapitados correram as 
redes sociais e a imprensa mundial 
reproduziu os horrores desta tragédia.
 Antes disso, a barbárie tinha sido 
iniciada em outros dois massacres. No 
dia 2 de janeiro, o Brasil assistiu ao 
assassinato e decapitação de, pelo 
menos, 56 detentos, ligados ao PCC, do 
presídio Anísio Jobim, em Manaus, 
aparentemente, por ação da facção 
conhecida como Família do Norte. 4 
dias depois, a vingança foi executada em 
Roraima, com 33 decapitados e 
esquartejados.
 Depois destes 3 banhos de sangue, 
vieram as fugas em massa. Em apenas 
48h, foram 5 fugas em grande escala, 
entre a noite do dia 13/01 e  a tarde de 
15/01. 132 detentos conseguiram fugir 
na Bahia (2 fugas), Curitiba, Minas 
Gerais e na própria Alcaçuz. Na Bahia, 
houve fugas de 21 presos da carceragem 
da 4ª Coorpin de Santo Antônio de 
Jesus; e 17 presos no Complexo 
Penitenciário de Mata Escura, em 
Salvador. No Paraná, um grupo armado 
explodiu a parede da Penitenciária 
Estadual de Piraquara, na região 
metropolitana de Curitiba, e 28 detentos 
conseguiram escapar, além de ter havido 
2 mortos pela polícia. Em MG, a fuga 
ocorreu no Presídio Regional de Ibirité, 
na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, e 10 detentos fugiram.
 Todos episódios gravíssimos e que 
revelam o colapso do sistema 
penitenciário brasileiro. Mas o pior não 
foram estes casos. Em Alcaçuz, depois 
de 26 mortes terríveis e de outros 9 
presos foram transferidos para um 
pronto-socorro por conta de ferimentos 
graves, os agentes penitenciários 
simplesmente abandonaram a cadeia e 
os presos permaneceram por cerca de 2 
semanas controlando a prisão, mas em 
guerra entre si. Facções rivais 
mantiveram agressões e violência 
contínua no interior da cadeia, ao 
mesmo tempo em que, ao menos, outros 
56 presos fugiram.
 As mortes violentas, as fugas, a 
corrupção e a continuidade dos crimes 
de dentro das cadeias (como extorsão, 
tráfico, seqüestros e assaltos a bancos e 

também fora das cadeias.
 Depois de cooptar milhares de 
novos integrantes, as facções cobram 
seu preço pelas “associações” e exigem 
que os novos adeptos matem, roubem e 
seqüestrem para fazer caixa para a 
organização. Só quem lucra com isto 
tudo são os políticos e empresários que 
se relacionam com a criminalidade 
b u rg u e s a  ( c o b r a n d o  p r o p i n a ,  
estimulando milícias, ações judiciais ou 
investimentos em negócios de lavagem 
de dinheiro) ou os negócios que a 
envolvem, vendendo sistemas de 
segurança, por exemplo.
 A massa carcerária no Brasil 
chegou a um ponto insustentável. 
Houve um aumento na população 
carcerária de 267,32% nos últimos 14 
anos e, atualmente,  com 622.202 mil 
presos, é o quarto país com mais presos 
no mundo, perdendo até mesmo para a 
Índia, país com mais de 1 bilhão de 
pessoas. Esses dados são do próprio 
Ministério da Justiça, e revelam que o 
Brasil excede a média mundial de 144 
presos para cada 100 mil habitantes, 
tendo mais do que o dobro: 306 pessoas 
presas para cada 100 mil habitantes.
 Para abrigar tanta gente presa, só 
existem vagas para menos de 400 mil 
presos. Ou seja, a superlotação 
carcerária é uma bomba pronta para 
explodir, pois faltam 250.318 vagas no 
sistema penitenciário. E não é porque 
existem centenas de milhares de 
criminosos violentos.

empresas), são decorrência de um 
sistema carcerário falido e superlotado, 
que amontoa uma multidão de presos, 
em geral pobres, negros e sem sequer 
terem sido julgados, para que vivam 
como animais e tenham que se submeter 
à disciplina e ameaças das facções. Não 
se consegue sobreviver nestas 
verdadeiras masmorras modernas sem 
ter que se associar a uma das facções, 
transformando responsáveis por 
pequenos delitos, ou mesmo inocentes, 
em criminosos muito mais graves.
 Explicar as chacinas dentro dos 
presídios como “guerra de facções” é 
inverter a causa e conseqüência. Só há 
este poder todo das facções, assim como 
as chacinas e todo o resto, porque os 
presídios são desumanos, medievais e 
superlotados. Ninguém se recupera 
nestes ambientes, e o termo “escola do 
crime” é justificado no contexto de que 
são os grandes grupos burgueses 
criminosos – chamados de facções – que 
regem o cotidiano dos presídios.

 Em breve, um milhão de presos!
 Os discursos fascistas que exigem 
mais prisões e mais tempo na cadeia 
para qualquer tipo de crime (que os 
presos “apodreçam” encarcerados), não 
c o n s e g u e m  e n t e n d e r  q u e  é  
simplesmente impossível prender mais 
pessoas sem aumentar ainda mais o 
poder das facções, a corrupção de 
agentes penitenciários, os privilégios a 
grandes criminosos e o grau de violência 
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Brasil: o país dos desempregados.

 O desemprego vem crescendo sem 
cessar há mais de 2 anos no Brasil. Com o 
país amargando a maior recessão da 
história, a conta dos desempregados chegou 
com força!
 O Brasil fechou 2016 com 11,8 
milhões de desempregados, em média, o 
que representa um aumento de 37% na 
comparação com 2015, quando a média foi 
de 8,6 milhões de desempregados. É o 
maior número registrado pela pesquisa, que 
começou a ser feita em 2012.
 Se tomarmos apenas os números do 
final de 2016, e não só da média, veremos 
que a situação é ainda pior: eram  12,3 
milhões de desempregados em 31/12/2016. 
O maior de todos os tempos! A taxa de 
desemprego no ano passado foi de 11,5%, 
em média, também a maior desde 2012. Em 
2015, a taxa média de desemprego havia 
sido de 8,5%.
 Os números são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), coletada em 
211.344 domicílios, em cerca de 3.500 
cidades. O  desemprego, além de 
assustador, não para de crescer. Em apenas 
um ano, desde o final de 2015, subiu 36%!

 Quem não perde o emprego, diminui 
o salário!
 Na média anual, o rendimento médio 
real (ajustado pela inflação) dos 
trabalhadores caiu 2,3% entre 2015 e 2016, 
de R$ 2.076 para R$ 2.029. Com cada vez 
mais gente desempregada e “concorrendo” 
aos empregos que sobram, quem mantêm o 
emprego são os de salário mais baixo, ou 
que aceitam mantê-lo baixo, em troca de 
não serem demitidos. Esta massa de 
desempregados, a quem Marx chamava de 
“exército industrial de reserva”, pressiona 
os salários para baixo. Junto a isso, 

(e que o IBGE não conta na estatística), 
temos cerca de 35 milhões de brasileiros 
sem renda fixa, a maior parte sem renda 
alguma, e quase todos sem direitos sociais, 
trabalhistas ou previdenciários. 
 A tragédia do desemprego atinge toda 
a classe trabalhadora, agora com menor 
poder de resistência aos ataques desferidos 
contra ela, com pressão pela redução ou 
congelamento de salários e com a 
deterioração acelerada da economia, do 
orçamento e dos investimentos sociais. Em 
um país de desempregados, são reduzidos 
os recursos para questões básicas como 
saúde, educação, moradia e segurança.

 Greve Geral,  por um plano de 
emergência dos trabalhadores!
 Defendemos uma mudança radical na 
economia e na política do país como forma 
de acabar com a mazela do desemprego. Só 
com a expropriação, sem indenização, do 
sistema financeiro, do agronegócio e das 
grandes empresas, sob controle dos 
trabalhadores, daria condições de uma vida 
digna a todos os explorados sob o 
capitalismo. Isso só poderá ocorrer por 
meio de uma revolução, que se torna cada 
vez mais urgente!
 No entanto, em conjunto com a luta 
pela derrubada do capitalismo, é 
fundamental lutar por medidas que 
enfrentem a crise de sobrevivência a que 
dezenas de milhões de brasileiros estão 
submetidos; atolados em dívidas e sem 
perspectiva de futuro. É fundamental 
aplicar um plano imediato de: obras 
públicas de infraestrutura, transporte e 
saneamento com a contratação massiva de 
operários; retomada e ampliação da 
construção de moradias, gratuitas e sob 
controle dos trabalhadores; reforma agrária 
radical; e redução da jornada de trabalho 
para 36h semanais, sem redução de salários.
 Somente com medidas emergenciais 
e concretas se poderá deter o desemprego e 
acabar com a recessão econômica. Estas 
ações, obviamente, não serão implantadas 
pelo governo Temer, nem serão defendidas 
por nenhum dos partidos burgueses, do PT 
ao PSDB, passando por PMDB, DEM, etc. 
 Para isso, é necessário impor pelas 
ruas este plano. Somente uma Greve Geral 
por tempo indeterminado e um conjunto de 
ações de rua, ocupações e protestos é capaz 
de, na marra, aplicar estas medidas, por 
sobre os governos, os partidos burgueses, o 
Congresso e a Justiça- sempre a serviço dos 
patrões.

Fora Todos! Eles são todos iguais 
e as eleições não mudam nada! 

Greve Geral já!   

empresários aproveitam a crise e demitem 
empregados mais antigos – com maiores 
salários e direitos – e recontratam por 
salários mais baratos.
 Assim, cresce o número de pessoas 
que precisa apelar para trabalhar por conta 
própria. Já são 22,1 milhões de pessoas 
nesta situação, sem carteira assinada, 
direitos trabalhistas e garantia de renda. O 
número de trabalhadores domésticos 
também cresceu novamente, para depois se 
estabilizar em 6,1 milhões de pessoas. 
Multiplicam-se os bicos e empregos 
precários, temporários e por pouco mais 
que nada.
 Outro fenômeno que cresce em razão 
do aumento do desemprego e da persistente 
ausência de vagas e recessão da economia é 
o chamado desalento. Ele consiste na 
desistência das pessoas de buscarem uma 
v a g a ,  p o r  a c r e d i t a r e m  q u e  n ã o  
conseguiriam emprego. Depois de vários 
meses ou mais de ano procurando emprego 
sem encontrar, muitos trabalhadores 
abandonam a procura, por desesperança, 
depressão ou simplesmente falta de 
dinheiro para pegar ônibus e metrôs em 
busca de voltar a trabalhar com um salário. 
 O aumento no desalento evitou que o 
desemprego fosse ainda maior, segundo o 
Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada). Caso contrário, a taxa de 
desemprego teria ficado em 12,4% no 
terceiro trimestre, em vez dos 11,8% 
registrados pela Pnad. Neste momento, já 
temos 13% de desempregados, se 
incluirmos estas pessoas, que são 
desempregados mesmo, apenas não sendo 
computados.
 Entre trabalhadores desempregados 
(que ainda insistem em procurar emprego 
ou que desistiram) e os que não têm 
emprego algum, mas fizeram algum tipo de 
serviço remunerado precário ou temporário 

CORREIO dos TRABALHADORES



Edição nº75Página 3 CORREIO dos TRABALHADORES

 Após 8 anos de ataques de FHC e 13 
anos de ataques de Lula e Dilma, sendo que 
todos realizaram suas próprias Reformas da 
Previdência, chegou a vez de Temer propor 
mais um passo rumo à extinção deste direito 
dos brasileiros.  FHC já havia imposto 
regras draconianas para a aposentadoria de 
quem contribui pelo INSS, e Lula terminou 
o serviço destruindo a aposentadoria 
integral e demais direitos junto aos 
empregados públicos. Quando assumiu a 
presidência, em janeiro de 2003, o PT não 
perdeu tempo e a reforma da Previdência de 
Lula foi tão brutal que levou ao racha da 
CUT e do próprio PT, quando, em seguida, 
foram criadas Conlutas, Intersindical e 
PSOL.
 Dilma, por sua vez, criou o Funpresp 
em 2012, regulamentando o fim da 
aposentadoria integral aos servidores 
públicos. Depois disso, promoveu 
sistemáticos ataques aos direitos de todos 
os contribuintes, em especial aos mais 
vulneráveis: viúvas, desempregados, 
trabalhadores pobres e pescadores. Em 
2014, Dilma alterou regras previdenciárias 
e trabalhistas por meio das Medidas 
Provisórias 664 e 665, que foram 
convertidas em Leis, cortando os valores e o 
tempo de recebimento de pensões por parte 
de viúvas e viúvos de servidores; 
restringindo o auxílio-doença; cortando o 
seguro-desemprego; atacando o seguro-
defeso de pescadores pobres e reduzindo até 
o valor do abono do PIS de quem ganha 
menos de 2 salários mínimos.
 A Reforma de Temer vem para coroar 
todo este longo caminho de retirada de 
direitos e de confisco da renda dos 
trabalhadores. Na verdade, é a mesma 
reforma que Dilma, depois de tudo que já 
tinha feito, apresentou ainda em 2015, e que 
previa exatamente os mesmo pontos que 
T e m e r  a g o r a  d e s e n g a v e t o u :  
estabelecimento de idade mínima para 
aposentadoria, aumento do tempo de 
contribuição e ataque frontal às mulheres, 
com o fim da aposentadoria com 5 anos a 
menos do que os homens, o que se justifica 
pelo fato de receberem até 25% menos 
pelos mesmos empregos ao longo de toda a 
vida, além de terem muito mais dificuldade 
de ascensão profissional e de arcarem com a 
maior carga do trabalho doméstico.
 Temer, depois de 6 meses de governo 
sob turbulências, com o processo de 
impeachment de Dilma ainda não 
finalizado ou das ameaças da Lava-Jato 
sobre seus principais aliados, apresentou 
em novembro as linhas de sua Reforma da 
Previdência, e pretende fazê-la aprovar 
rapidamente neste início de 2017, numa 
grande articulação com o Congresso 
Nacional, o STF, governadores e prefeitos, 

 Os governos Dilma e Temer mentem 
que existiu déficit de R$ 85,8 bilhões em 
2015. Mas essa falsificação considera 
apenas a contribuição de trabalhadores e 
empresas para calcular o resultado da 
Previdência. E, pela própria Constituição, 
teria de ser considerada também a 
arrecadação de outras contribuições 
sociais, como a CSLL (Contribuição Sobre 
Lucro Líquido), Cofins (Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social) e 
PIS/Pasep. Isso porque a Previdência faz 
parte da Seguridade Social, que também 
inclui Assistência Social e Saúde. Quando 
somada a receita de todas essas 
contribuições e descontados os gastos com 
o pagamento dos benefícios aos cidadãos e 
as renúncias previdenciárias, ainda assim o 
saldo seria positivo: R$ 11,1 bilhões.
 Mas, além de que o resultado é 
superavitário, e não deficitário, as contas 
poderiam ser muito melhor se não fosse a 
enorme corrupção, a sonegação e as 
isenções fiscais. Mais da metade do suposto 
“rombo” da Previdência em 2015 se deveu a 
renúncias previdenciárias, ou seja, isenção 
de impostos ou contribuições dadas pelo 
governo a grandes empresas. Com essas 
isenções, a Previdência deixou de arrecadar 
R$ 69,7 bilhões no ano passado, o que 
representa 81,2% do tal “rombo” em 2015.
 O governo também confisca parte do 
orçamento para utilização “por fora” dos 
percentuais constitucionais de sustentação 
da previdência. Desde os anos 1990, 
recursos das contribuições sociais vão para 
pagar juros da dívida pública por meio do 
mecanismo da DRU (Desvinculação de 
receitas da União),  que autoriza o governo 
a gastar dinheiro de uma área em outra.
 Isso significa que não há déficit e que 
os recursos poderiam ser ainda bem 
maiores. Nada do que é realmente sério será 
tocado na Reforma de Temer. Nem há 
medidas contra a sonegação, nem o governo 
pagará o que deve à Previdência ou 
suspenderá o desvio de recursos para o 
pagamento dos juros da dívida pública. 
Assim como não se deve tocar na situação 
dos militares – onde abundam os 
supersalários e privilégios. Apenas os 
trabalhadores mais explorados serão, outra 
vez, massacrados.
 Por isso, é urgente reagir e lutar. O 
governo não irá desistir de seu plano, nem 
há nenhuma possibilidade de uma solução 
favorável aos trabalhadores por meio do 
Congresso ou da Justiça, já que até o STF 
está chancelando os ataques. A única saída é 
nas ruas! O tempo está se acabando e não há 
mais como esperar. É preciso a convocação, 
já, de uma Greve Geral por tempo 
indeterminado, até que as Reformas de 
Temer (que também irá apresentar uma 
Reforma Trabalhista) sejam derrotadas.  

de todos os partidos. É preciso reagir e 
derrotar todos eles, a partir da luta direta, de 
ações de rua e de uma Greve Geral. Só a 
classe trabalhadora pode impedir mais este 
retrocesso histórico, que retira direitos 
consagrados há décadas.

 Trabalhando até a morte
 A Proposta de Emenda à Constituição 
287/2016, que trata da reforma da 
Previdência e, neste momento, tramita no 
C o n g r e s s o  N a c i o n a l ,  p r e v ê  o  
estabelecimento de idade mínima para a 
aposentadoria, em 65 anos, aumento de 15 
para 25 anos do tempo de contribuição, o 
fim do direito à aposentadoria com 5 anos a 
menos para as mulheres, e a exigência de 49 
anos de contribuição para obtenção de 
aposentadoria integral.
 Com a introdução do chamado sistema 
85/95, hoje, mulheres podem se aposentar 
integralmente quando a soma de seu tempo 
de serviço e de idade chega a 85, assim 
como homens ao completar 95. Ou seja, 
homens e mulheres que comecem a 
trabalhar com 19 anos, pode se aposentar 
com 53 anos e 58 anos, respectivamente. O 
que é mais do que justo, considerando que a 
pessoa teria passado a vida toda 
trabalhando e contribuindo, para, segundo a 
média de vida no Brasil, desfrutar de uma 
a p o s e n t a d o r i a  b a i x í s s i m a  p o r ,  
provavelmente, mais 10 ou 15 anos.
 C o m  a  R e f o r m a  q u e  Te m e r  
desengavetou, seria necessário começar a 
trabalhar aos 16 e trabalhar (e contribuir) 
por 49 anos, até os 65, sem nenhuma 
interrupção, para poder se aposentar. Já às 
vésperas de chegar à idade média de 
falecimento no Brasil. Considerando que 
milhões de trabalhadores precisam aceitar 
empregos sem carteira assinada ou fazer 
bicos e serviços temporários, o tempo de 
contribuição nunca vai ser o suficiente e a 
aposentadoria integral (que nem sequer 
vale muita coisa, a começar pelo teto cada 
vez mais baixo do INSS), simplesmente vai 
desaparecer. As pessoas vão trabalhar mais 
e por mais tempo, e, ou nunca vão se 
aposentar, ou só vão fazer isso muito mais 
tarde e recebendo menos.

 Não existe déficit da Previdência. 
Greve Geral contra os ataques!
 Segundo a Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal 
(Anfip) não existe nenhum rombo na 
Previdência, nem ela é deficitária. Em 
2014, por exemplo, sobraram R$ 54 bilhões 
no caixa da Seguridade Social, que inclui a 
Previdência. Foi assim em todos os anos 
anteriores também. Até mesmo em 2015, o 
pior ano em termos de arrecadação da 
previdência, houve superávit.

Temer desengaveta Reforma da Previdência de Dilma;
Trabalhadores podem morrer sem poder se aposentar.
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Obama preparou o terreno para Trump

 Mesmo Obama tendo se esforçado 
pessoalmente em defesa de Hillary, seu 
legado foi fartamente utilizado pelo 
adversário, que acaba de tomar posse. 
Obama entregou seu 2º mandato, após 
longos 8 anos à frente do cargo político 
mais importante do mundo, com 43,1 
milhões de pobres nos EUA! Desta 
imensidão de pobres, 14 milhões são 
crianças!
 Ao final de 2015, último ano 
“fechado” estatisticamente antes das 
eleições em que Trump foi eleito, a taxa de 
desemprego estava superior a de 2008, 
quando Obama assumiu! Em relação a 
2008, a quantidade de desempregados 
subiu 3,3 milhões de pessoas até o final de 
2015. 
 No ano anterior ao início do governo 
Obama, 13,2% da população dos EUA 
viviam abaixo da linha da pobreza. Em 
2015, essa taxa foi ligeiramente maior: 
13,5%. São números decepcionantes para 
quem se elegeu dizendo “sim, nós 
podemos” e prometendo a “esperança”.
 No quesito da saúde, que tria sido o 
grande legado de Obama, o saldo é de 13,5 
milhões a mais sem seguro de saúde nos 
EUA, entre 2008 e o primeiro trimestre de 
2016, de acordo com pesquisas do Centro 
Nacional para Estatísticas de Saúde. O 
"Obamacare", que pretendia ampliar o 
atendimento de saúde, não mostrou quase 
avanço nenhum até o final do mandato de 
Obama.
 N u m a  d a s  e s t a t í s t i c a s  m a i s  
vergonhosas de Obama, 2,5 milhões de 
imigrantes foram deportados por seu 
governo entre 2009 e 2015, com base em 
ordens de remoção, de acordo com o 
Departamento de Segurança Nacional. 
Nenhum outro presidente na história dos 
Estados Unidos expulsou tanta gente como 
Obama, que foi chamado de "Deportador 
chefe" por líderes da comunidade latina. 

 É verdade que estes números já 
vinham péssimo da administração de 
George W. Bush, e se agravaram com a 
crise mundial iniciada em 2008, 
exatamente o ano em que Obama foi eleito. 
Mas a questão não é apenas atribuir a 
responsabilidade a Obama (que é, sim, 
culpado de continuar a massacrar os 
trabalhadores), mas de entender que ele 
não garantiu nenhuma das grandes 
mudanças que prometeu fazer. Com isso, a 
população negra, de mulheres e de 
imigrantes, parcialmente, deixou de apoiar 
seu governo, e os trabalhadores mais 
pobres e de cidades industriais, falidas 
desde 2008, e sem nenhuma medida de 
recuperação desde então, simplesmente 
votaram em massa pela derrota de Hillary.
 A culpa é todo deles mesmos. Os 
Democratas assumiram com a ilusão 
popular de que acabariam com as guerras, 
com as prisões onde se torturava, com a 
discriminação aos oprimidos e com os 
ricos ganhando cada vez mais e a maioria 
da população cada vez mais pobre. Não 
mudaram coisa alguma, e pavimentaram o 
caminho para Trump. Que, outra vez, ilude 
os trabalhadores com promessas vazias de 
trazer empregos de volta e “tornar a 
América grande outra vez”. Não vai 
conseguir fazer nada disso...
 Os trabalhadores dos Estados Unidos 
só têm uma saída: derrubar Trump, o 
congresso Republicano e a Suprema Corte 
racista e opressora, e varrer republicanos e 
democratas do poder, assumindo o 
controle da economia e das decisões do 
país   por  meio de associações 
comunitárias, sindicatos independentes, 
entidades da juventude, organizações 
classistas de mulheres, negros, pessoas 
LGBT+, muçulmanos, imigrantes e de 
todos os explorados. Fora Trump! Fora 
Todos! Ação direta pela construção do 
poder dos trabalhadores! 

Calcula-se em entre 5% a 10% a redução 
no número de imigrantes ilegais durante o 
governo Obama, totalizando, hoje, cerca 
de 11 milhões no país. Ou seja, sem grande 
alarde e na surdina, Obama já fez o que 
Trump ameaça fazer!
 No âmbito internacional, a terrível e 
fascista prisão de Guantânamo, em pleno 
território ocupado de Cuba, e onde 
nenhum preso recebe visitas, tem direito à 
defesa e nem sequer foi condenado em um 
processo legal, segue de portas abertas e 
com 60 presos políticos ilegalmente 
detidos! Obama manteve a guerra no 
Iraque e no Afeganistão por longos anos, e, 
mesmo após declarar tê-las encerrado, 
mantém soldados nos dois países. 
Enquanto isso, bombardeou ou fez ações 
militares na Líbia, Iêmen, Síria, Paquistão 
e outros países do Oriente Médio e África. 
 Entre 64 e 116 civis foram mortos por 
ataques aéreos autorizados pelo governo 
Obama fora de zonas de guerra entre 2009 
e 2015, multiplicando o extermínio feito 
por drones não tripulados. Segundo 
analistas e grupos independentes, o 
número de mortos é muito maior, 
aproximando-se de 500. Os números 
oficiais indicam também que entre 2.372 e 
2.581 "combatentes" foram mortos pelos 
473 ataques realizados pela CIA e pelos 
militares americanos em países onde os 
Estados Unidos não estão em guerra, como 
Paquistão e Somália.
 Na economia, Obama deixou os EUA 
com uma dívida pública de 19,9 trilhões de 
dólares! Um aumento de 87%. Isso 
significa que a dívida pública dos EUA 
supera 100% do PIB, com a população e as 
instituições domésticos como principais 
credores e China como o maior credor 
estrangeiro. Por sua vez, o deficit 
orçamentário dos EUA chegou a US$ 587 
bilhões ou 3,2% do PIB do ano fiscal de 
2016 encerrado no final de setembro. 
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 A eleição de Donald Trump como 
presidente dos Estados Unidos já 
causou espanto e preocupação na 
maior parte do mundo, por conta de 
suas  incon táve i s  dec la rações  
machistas, racistas, homofóbicas e de 
ódio a imigrantes e muçulmanos. Não 
por acaso, Trump foi derrotado por 
ampla margem nas principais regiões 
metropolitanas dos EUA e, mesmo 
com o voto massivo dos eleitores do 
interior do país, acabou perdendo no 
voto popular. 
 Derrotado por mais de 2 milhões 
de votos (64,2 milhões de Hillary x 
62,2 milhões de Trump, ou 47,9% x 
46,4%) , Trump só foi eleito por conta 
de um sistema eleitoral 
antidemocrático e absurdo, 
onde o presidente não é eleito 
em votação direta. No maior 
país capitalista do mundo, os 
trabalhadores não elegem 
quem vai lhes governar! O que 
diz muito sobre a incapacidade 
do capitalismo garantir o 
mínimo que seja de direitos 
c i v i s  e  l i b e r d a d e s  
democráticas.
 Independentemente da 
derrota popular, no entanto, 
Trump assumiu. E, ao contrário 
dos que previam que suas 
d e c l a r a ç õ e s  d u r a n t e  a  
campanha eleitoral seriam 
apenas bravatas, ele já está 
colocando em prática parte de 
suas medidas reacionárias. A 
mais barulhenta delas, e que 
tem levado a  inúmeros 
protestos, é a proibição de 
entrada de refugiados e 
i m i g r a n t e s  d e  c e r t o s  p a í s e s  
muçulmanos nos Estados Unidos.

 Fundamentalismo cristão e 
xenofobia
 O decreto anunciado por Trump 
nos primeiros dias de seu governo, 
proibindo a entrada de refugiados e 
imigrantes de sete países colocou em 
prática o início de um projeto de ódio 
aos estrangeiros (xenofobia), que 
inclui a construção de um gigantesco 
muro ao longo de toda a fronteira com o 
México, além da expulsão de milhões 
de imigrantes que já residem, 
trabalham e têm suas famílias nos 

mesmo tempo, refugiados do mundo 
todo foram barrados por quatro meses. 
No caso mais grave, que é o dos sírios, a 
“punição” foi ainda pior: estão 
barrados por tempo indeterminado. 
Uma atitude imperialista, racista, 
xenofóbica e que expressa outra marca 
do imperialismo estadunidense: o 
fundamentalismo cristão.
 Uma das principais associações 
islâmicas do país entrou com um 
processo judicial para derrubar o 
decreto de Trump. O grupo afirma que 
a medida é dirigida contra muçulmanos 
e por isso fere a Constituição 
americana, que garante liberdade 
religios a. E esta lógica fica clara ao 

proibir a entrada de pessoas 
j u s t a m e n t e  d e  p a í s e s  
eminentemente islâmicos, 
enquanto outros países em 
guerra civil ou em conflito, 
como as Filipinas ou de 
colonização cristã na África, 
não foram afetados.
 A xenofobia foi tão nítida 
que até estrangeiros com 
residência permanente nos 
E s t a d o s  U n i d o s  f o r a m  
impedidos de entrar no país, o 
que obrigou o governo a rever 
o decreto logo nas primeiras 
horas de implementação. 
Houve caos nos aeroportos por 
conta de moradores dos EUA 
há décadas serem barrados nos 
portões de embarque.
 O decreto conseguiu a 
quase unanimidade de críticas. 
Foi criticado pela oposição do 
Partido Democrata e até por 
parte da liderança do Partido 

Republicano, de Trump, no Senado. O 
ex-presidente Barack Obama divulgou 
uma nota em que apoia os protestos e se 
diz contrário à discriminação religiosa. 
Nas fileiras do governo, a maior perda 
foi Sally Yates, Procuradora-Geral dos 
Estados Unidos da América (EUA), 
que tinha assumido a gestão interina do 
Departamento de Justiça desde a posse 
de Trump. Yates enviou uma carta a 
todos os procuradores para não 
defenderem a Casa Branca em 
processos movidos contra o polêmico 
d e s p a c h o  a n t i - i m i g r a n t e s  
muçulmanos. Como resultado, Trump 
demitiu Yates.

Estados Unidos.
 Esta ação provocou protestos no 
mundo inteiro e uma série de ações na 
justiça. Trump fechou as fronteiras 
americanas para todos os refugiados, 
independentemente do país de origem, 
em meio a maior crise humanitária e de 
refugiados da História. O que é ainda 
mais cruel quando sabe-se que foram e 
ainda são os EUA os principais 
responsáveis pela invasão de outros 
países, pela fome e pelo armamento de 
grupos semifascistas como os Talibã e 
Al Qaeda; todas razões centrais da 
crise política que afeta a África e o 
Oriente Médio hoje, e que gera os 
milhões de refugiados.

 A desculpa para o decreto, 
assinado em 27/01, seria combater o 
terrorismo. Mas a medida, por ser 
indiscriminada, deve ser ainda mais 
causadora de tensões, protestos e 
resistência mundo afora. A hostilidade 
aos EUA e, como parte desta rejeição, a 
radicalização expressa em ações 
terroristas, só tende a crescer. Trump 
está alimentando a indústria dos 
atentados e deve atirar os EUA numa 
crise política ainda maior.  
 A partir de agora, está suspensa a 
entrada nos Estados Unidos por três 
meses de pessoas da Síria, Iraque, Irã, 
Líbia, Sudão, Iêmen e Somália. Ao 

Donald Trump: o novo inimigo número 1 dos trabalhadores do mundo!
 Estas reprovações, mesmo que 
possam ser, na maioria dos casos, 
hipócritas e cínicas, refletem um 
ambiente popular de absoluta 
indignação contra Trump, que ainda 
não foi digerido como presidente, já 
que nem sequer teve maioria popular 
para isso. No entanto, ainda que todas 
as manifestações políticas, que 
incluíram presidentes e líderes em todo 
o planeta, possam ajudar a aprofundar a 
crise de Trump, são as manifestações 
de massa que podem levar à derrubada 
de Trump ou, ao menos, à derrota de 
suas iniciativas.
 E  t ê m  e x i s t i d o  i n ú m e r a s  
manifestações de rua, atos de protestos 
e marchas contra Trump. As mulheres 
estão à frente deste processo, e 
tomaram as ruas de Washington em 
duas oportunidades, dentre elas a 
posse, em 20/01, do presidente, que é 
odiado pelos oprimidos, por conta de 
suas declarações e ações criminosas, 
como abusar sexualmente de mulheres 
e admitir isto publicamente.  Este é 
o caminho! No mundo todo, é preciso 
retaliar o imperialismo norteamericano 
e suas empresas, com medidas 
comerciais, diplomáticas e políticas; e 
mobilizar cada vez mais trabalhadores 
nas ruas do mundo todo.

 Protecionismo imperialista
 Outra medida imperialista de 
Trump, que causou menos repercussão 
popular e na imprensa, mas pode ser 
ainda mais significativa do que virá 
pelos próximos 4 anos,  foi a ordem 
executiva para tirar o país do TPP 
(Acordo Transpacífico), um tratado de 
livre comércio assinado pelo então 
presidente Barack Obama e outros 11 
países banhados pelo oceano Pacífico, 
do qual a China foi excluída. Assinado 
no início de 2016, o TPP foi formado 
por EUA, Japão, Canadá, Chile, 
Austrália, Brunei, Malásia, Nova 
Zelândia, México, Peru, Cingapura, 
Vietnã, dentre outros, e criava uma 
zona de livre comércio para 40% da 
economia mundial e era uma das peças 
centrais da estratégia de ocupar o 
espaço econômico da região, sem 
depender tanto da China.
 D o  p o n t o  d e  v i s t a  d o s  
trabalhadores, este acordo não traria 
nada de progressivo, pois, assim como 

americana" e a "posição estratégica" do 
país na Ásia-Pacífico.
 O acordo está em processo de 
ratificação nos Parlamentos dos países 
signatários para entrar em vigor e, além 
de eliminar impostos, estabelece regras 
uniformes sobre a propriedade 
intelectual das corporações, além de 
criar regras únicas sobre a internet, etc. 
Sem o TPP, Trump joga os EUA num 
caminho de tentar avançar sobre a 
economia mundial de modo direto, 
unilateral e agressivo, ao invés da 
forma de acordos comerciais, como 
vinha priorizando Obama. Permanece 
a mesma política imperialista, mas 
muda a forma, agora mais truculenta.
 Trump ameaça os trabalhadores 
dos EUA e do mundo todo com graves 
ataques. Em especial mulheres, 
pessoas negras, pessoas LGBT+, 
imigrantes e muçulmanos. Porém, ele 
está longe da imagem artificial de um 
louco isolado, que ganhou as eleições 
não se sabe como. Mesmo sem o apoio 
do núcleo do Partido Republicano e da 
grande mídia ou celebridades, Trump, 
desde o início de sua candidatura às 
primárias internas de seu partido, teve 
o apoio entusiasmado do Tea Party, 
grupo fundamentalista de ultradireita, 
que cada vez dirige mais o Partido 
Republicano. 
 Além do Tea Party, Trump contou 
com uma fortuna arrecada de inúmeros 
grupos empresariais, dos setores de 
energia, petróleo, armas, etc. Isso sem 
contar com o apoio internacional de 
vários países, em especial da Rússia de 
Putin, de onde, inclusive, partiram 
ataques cibernéticos dirigidos contra 
Hillary e os Democratas, e já 
confessados até mesmo por Trump, e 
que podem ter decidido a eleição. Ou 
seja, Trump não ganhou nada sozinho! 
É verdade que uma parte expressiva da 
burguesia se choca com Trump e 
preferia Hillary. Mas outra parte tão 
significativa quanto apoiou e elegeu 
Trump, e se prepara para lucrar muito 
com ele.
Mas, se Trump não se elegeu sozinho 
nem é um “louco isolado”, e sim a 
expressão do projeto político de um 
setor expressivo do imperialismo, ele 
tampouco poderia ter ganho se não 
fosse um grande cabo eleitoral 
involuntário que teve: Barack Obama!

o Nafta (acordo com Canadá e México) 
ou outros tratados de livre comércio 
(TLCs) feitos pelos EUA mundo afora, 
s ó  b e n e f i c i a r i a  a s  g r a n d e s  
multinacionais, e levaria ainda mais 
desemprego e unificação “por baixo” 
d o s  d i r e i t o s  e  s a l á r i o s  d o s  
trabalhadores. Ainda assim, no 
entanto, a saída de Trump deve 
preocupar as massas mais pobres.
 Ao invés de rejeitar o TPP por 
conta dos ataques que ele ocasionaria, 
Trump cancelou a adesão a ele 
exatamente para poder atacar ainda 
mais. Trump quer impor ainda mais 
taxas e barreiras ao comércio 
internacional com o único objetivo de 
fazer  reserva de mercado às  
multinacionais dos EUA. Taxando a 
produção e o comércio dos demais 
países, Trump vai encarecer os preços 
dos produtos nos EUA e no mundo 
todo, gerando inflação, que será jogada 
sobre as costas dos mais pobres. Além 
disso, o desemprego subirá em todo o 
planeta, além de haver queda de 
ar recadação  de  impostos ,  do  
o r ç a m e n t o  d o s  p a í s e s  e  d o  
investimento.
 Em troca, não haverá mais 
empregos dentro dos EUA, pois Trump 
já deixou claro que vai priorizar os 
setores burgueses mais parasitários e 
danosos aos trabalhadores, além de ao 
meio ambiente. São petroleiras em 
áreas de preservação, indústrias do 
carvão, bancos, fabricantes de armas e 
outros ramos poderosos e com pouca 
mão de obra empregada que serão 
beneficiados. Assim como ocorrerá 
com a redução de impostos dos mais 
ricos, que será paga pelos mais pobres.  
 “O que acabamos de fazer é algo 
grande para os trabalhadores norte-
americanos”, disse o presidente, que 
havia prometido durante sua campanha 
que tiraria os Estados Unidos do 
acordo comercial em seu primeiro dia 
no cargo. O próximo passo pode ser o 
Nafta, que Trump quer “renegociar”. 
Assim como ocorreu na questão dos 
imigrantes e refugiados, a saída do TPP 
gerou revolta até mesmo entre os 
republicanos. O senador e ex-
candidato presidencial John McCain 
declarou que sair do TPP é "um erro 
g r a v e "  c o m  " c o n s e q u ê n c i a s  
duradouras para a economia norte-

Marcha das Mulheres em Washington, um dia depois da inauguração 
de Donald Trump. Foto por Ted Eytan. Reprodução livre.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

