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 Grécia à beira da quebradeira geral!
 Paraíso no buraco!

8 de Março: 

 e o capitalismo
 opressão

 dia de luta
 contra a

Desastre no Chile. 
Terremoto e descaso do governo

 Bachelet levam à morte 
mais de mil pessoas.
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se elege com 83% 

Queda no PIB do Brasil é
 parte de um problema bem maior
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Queda de 0,2% do PIB brasileiro 
é apenas parte de um problema bem maior

Ao contrário do que o governo Lula, ministros como Guido 
Mantega e toda a imprensa governista (incluindo a Globo, Record e as 
demais grandes redes de TV) disseram por muitos meses, o Brasil teve 
um PIB negativo no ano passado.

O país, em termos teve o conjunto das 
riquezas produzidas em seu território diminuído em 
0,2% nominais. Isso quer dizer que o número final de 
2009 é 0,2% menor que o que terminou 2008. No 
entanto, qualquer trabalhador que vive de seu salário 
sabe que, mesmo que seu salário acabasse um ano 
igual ao ano anterior, ele teria perdido dinheiro.

Conforme o próprio governo e seu órgão 
oficial, o IBGE, a inflação de 2009 foi de 4,31%, de 
acordo com o IPCA. Este índice é bastante distorcido, 
pois coloca no mesmo saco a renda do trabalhador 
médio, que ganha um ou poucos salários mínimos, 
com gente que ganha até R$ 20.400 (40 salários) por 
mês. Mas, ignorando isso, e aceitando que a inflação 
tenha sido estes 4,31%, qualquer trabalhador 
precisaria também ter ganho 4,31% de aumento salarial para poder 
dizer que tinha ficado no “zero a zero”. Com um país, dá no mesmo. 
Além disso, a população brasileira cresceu 0,99% no ano passado. Em 

Mídia puxa-saco esconde verdade e divulga promessas
O mais incrível na desastrosa queda do PIB brasileiro é que a 

maioria dos meios de comunicação repetiu a 
mesma ladainha do governo, de que a crise já 
passou e que 2010 deve ser fantástico. Parece 
uma brincadeira.

O governo Lula saiu de 2008 dizendo que a 
crise não chegaria ao país. Depois, disse que o 
crescimento se reduziria, mas seria de 2%. 
Mudou isso para 1,5%, 1% e depois admitiu que 
poderia ser zero. Neste meio tempo, enquanto 

mentia à população, sem nunca ter havido fundamento em suas 
projeções, o governo e a mídia desprezavam a vida real, em que 
empregos eram cortados e dívidas cresciam.

Agora, a mesma história se repete. Irrigada por bilhões de 
publicidade do governo, rádios, jornais e TVs tratam a queda do PIB 
como uma bobagem, uma insignificância sem valor. “Caiu o PIB. 
Grande coisa”. Em compensação, esta mesma mídia faz um 
carnaval e anuncia com grande pompa que o crescimento deste ano 
deve ser de 6%. A mesma técnica usada sempre... ignorar a 
realidade e prometer maravilhas futuras. 

função disso, até mesmo para manter a pobreza brasileira no mesmo 
lugar teria sido necessário crescer cerca de 1%. Assim, o fato de o 
crescimento brasileiro ter sido negativo significa que, na verdade, a 

economia despencou quase 5,5%!
A imprensa e o governo não tratam dessa forma 
porque isso retrataria a situação real: o Brasil 
andou a passos largos para trás, e antes mesmo 
não estava indo a lugar nenhum.  
O desempenho horroroso de 2009 foi puxado por 
dramáticas quedas na indústria e nos 
investimentos, de respectivamente 5,5% e 9,9%. A 
indústria cair sozinha 5,5% é pior ainda que a 
queda geral do PIB, pois significa que o setor mais 
dinâmico da produção perde espaço no Brasil e a 
economia foi ainda mais atrasada ano passado. O 
investimento ter caído 9,9% resulta em estradas, 
portos e infraestrutura sucateadas, o que aumenta 
custos de produção, e deve influir negativamente 

em PIBs futuros também.
O fato: 2009 foi o pior ano desde o início da atual série do PIB medida 
pelo IBGE, em 1996. Historicamente, em 1992, com Collor, tinha sido 
a última vez que o PIB tinha caído.

“Nosso” PIB não é nosso
Além da queda absoluta do PIB, é preciso identificar que o PIB 

brasileiro não quer dizer que seja nacional, muito menos dos 
trabalhadores. Além da exploração capitalista fazer com que toda a 
riqueza produzida pelos trabalhadores vá parar na mão de poucos 
burgueses, donos de banco, fazendas, indústrias e empresas, há a 
exploração internacional das multinacionais.
Dessa forma, o fato de que o PIB cresça (caso crescesse), não diria 
nada aos trabalhadores. Com o capitalismo não tendo mais como se 
expandir para sempre, a melhora da vida dos trabalhadores não virá 
das migalhas distribuídas de um grande crescimento econômico. Os 
trabalhadores só vão ganhar se tomarem de volta o produto de sua 

produção, que hoje está na mão dos ricos. Essa 
luta é que pode melhorar nossa vida e não o 
crescimento do PIB.
 Outro elemento nesta discussão, é que, mesmo 
entre os burgueses, cada vez mais as 
multinacionais é que ganham espaço no PIB 
“brasileiro”. Redes como a GM, o Santander e o 
Carrefour tiveram seus maiores lucros em 
países muito longe de suas sedes, como o 
Brasil. Estes lucros, que são contados no PIB, 
são reenviados às matrizes nos Estados Unidos, 
Alemanha, Espanha, França, etc.

Salário Mínimo e aposentados vão sofrer em 2011. Centrais sindicais pelegas traíram outra vez
Acertado em 2006, um acordo entre o governo Lula e as 

principais centrais sindicais prevê que o reajuste do salário mínimo seja 
sempre a soma da inflação oficial (aquela que é distorcida) mais a 
variação do PIB de dois anos antes.
Os aposentados que ganham acima do mínimo também tiveram uma 
proposta recentemente feita pelo governo Lula. Por ela, eles 
receberiam a inflação mais a metade da variação do PIB de 2 anos 
antes. Pior ainda que o acordo do mínimo. 
Este acordo com os aposentados teve uma grande polêmica em 2009. 
O governo insistia com a fórmula de inflação mais 50% da 
variação do PIB de 2 anos antes. A CUT e Força Sindical, que 
inicialmente aceitaram esta vergonha, depois, pressionadas 
pelos aposentados, passaram a exigir um pouco mais, em 
torno de 60% ou 70% da variação do PIB. A CTB (central 
ligada ao PCdoB) era ainda mais generosa aos aposentados, 
e queria 80%. E, por fim, a associação nacional dos 
aposentados e a Conlutas eram “radicais” e defendiam nada 
menos que 100% da variação do PIB somada à inflação.
Toda esta disputa e conflito, porém, se mostrou uma grande 
farsa. Receber uma inflação calculada para baixo, somada a uma 
variação ridícula do PIB, em torno médio de 3%, é um desastre para 

aposentados e para quem ganha salário mínimo, independente de 
receber a variação integral ou parcial. A “grande diferença” entre a 
pior e a melhor proposta daria pouco mais de 1% de diferença nos 
reajustes, quando muito, nos melhores anos.
A queda do PIB em 2009, assim, vai gerar reajuste zero em 2011, e só 
a inflação será reposta. As principais centrais estão caladas, e é 
preciso criticar a própria Conlutas e as entidades dos aposentados, 
que caíram nesta armadilha de ficar discutindo percentuais 
indexados ao PIB.

Para os trabalhadores, nada disso interessa, e a luta deve 
ser pela reposição das perdas históricas do poder aquisitivo 
dos salários e aposentadorias. É isso que separa os 
pelegos dos ativistas nas categorias em luta: a defesa das 
perdas passadas. A Conlutas ignorou esta necessidade e 
bandeira histórica, em nome da unidade com algum setor, 
qualquer que fosse. 
Nós não podemos aceitar o reajuste zero para 2011, e é 
preciso, desde já, incluir na pauta de reivindicações de 
todas as lutas a exigência de reajustes dignos ao salário 

mínimo e aposentados, para recuperar as perdas e rumo ao salário 
mínimo do Dieese, em torno de R$2100 hoje em dia. Este deve ser o 
mínimo efetivamente recebido no Brasil, e o piso do INSS.
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Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, sala 41
Bairro Centro 
São Leopoldo - Av. Dr. Paulo Uebel, º 698 

Porto Alegre-RS: (51) 81310184 / 92232187

Restinga- POA-RS : (51) 91611754

Alvorada- RS: (51) 92560635

Viamão - RS: (51) 92460043

Gravataí - RS: (51) 93011531

Passo Fundo - RS: (54) 99617450

Rio de Janeiro - RJ: (21) 97887499 / 75514667

São Paulo - SP: (11) 37151557

Natal - RN: (84) 94187746

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro
Sede Rio de Janeiro - Rua do Riachuelo, 333 sala 1118 
Bairro Centro, Rio de Janeiro – RJ 

Rio Grande do Norte
Natal - Rua Valter Fernandes, n 1904
Bairro Capim Macio, Natal - Rio Grande do Norte 
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Desastre no Chile. Terremoto e descaso do governo Bachelet 
levam à morte mais de mil pessoas

O capitalismo matou mais mil!

Em pleno século XXI, com toda tecnologia existente para prever 
terremotos e tsunamis, o povo Chileno foi surpreendido no dia 27 de fevereiro, 
a maioria em suas casas, por um forte terremoto seguido por ondas gigantes 

–tsunamis-, levando a devastação a povoados inteiros. 
As áreas mais atingida foram a cidade de Concepción, 

na zona central do país, e também o litoral, em regiões 
como Libertador Bernardo O`Higgins, de Maule e Bio-
Bio, onde povoados inteiros foram brutalmente  
devastados pelas ondas que se seguiram após o 
terremoto. Depois disso, os tremores secundários vêm 
assustando a população, que tem ficado em barracas e 

improvisados alojamentos. Os tremores seguem sentidos de norte 
a sul, isto é de Coquimbo até Valdivia.
Neste cenário de devastação, parte do povo chileno vive sem luz, água, 
comunicação e alimentos, com 2 milhões de desabrigados e mais de 1,5 
milhões de residências afetadas. O pânico se instala e a desconfiança com o 
governo de Frente Popular aumenta, diante do caos e da negligência oficial.

Não é de hoje que o Chile tem sofrido com terremotos, mas, como o 
capitalismo é incapaz de atender às demandas dos trabalhadores, não 
planeja nem organiza construções adequadas. Mesmo em áreas que 
apresentam falhas sísmicas, proliferam as construções inapropriadas, e a 
infraestrutura de socorro está sempre precarizada. 

O capitalismo só atende as necessidades dos banqueiros e 
empresários; enfim, dos capitalistas, em detrimento dos serviços prestados à 
população. Na ganância de manterem seus lucros, sucateiam os serviços 

Tanques da ditadura voltam a matar pela mão da Frente Popular
A população em pânico e sem perspectiva de que em curto prazo o 

governo resolva sua situação vai à luta pela sobrevivência, buscando 
alimentos em supermercados, e saqueando os depósitos que os grandes 
empresários mantêm, para especular e ganhar com a tragédia. Nós 
não apenas entendemos estas ações, como apoiamos e 
defendemos que se generalizem, numa onda de saques e 
expropriações dos bens da burguesia, que devem servir para 
reconstruir o país.

Os saques devem ser combinados, evidentemente, com 
formas ainda mais estáveis e estruturais de garantir acesso à 
comida, por exemplo. Estas ações devem ser as ocupações de 
fábricas e meios de produção, o que deve ser feito por manifestações 
amplas das massas.

Ao contrário de tudo isso, Bachelet colocou os tanques na rua 
e decretou toque de recolher. Agora, os trabalhadores famintos são 
tratados como criminosos, e a direita fascista aplaude a volta dos 
tanques, que já mataram um manifestante, inclusive.

O novo governo de direita de Sebastián Piñera mal assumiu e não 
precisou tomar nenhuma nova medida: apenas manteve a repressão 
“socialista”. Piñera agora está propondo que nas áreas devastadas a 
militarização e repressão a liberdades individuais, com o toque de recolher, 
sejam mantidos sem prazo para acabar, lembrando os tempos do ditador 

militar Augusto Pinochet (1973-1990).
A imprensa burguesa distorce os fatos e, como sempre, manipula a 

opinião pública quando divulga que os “saqueadores” de supermercados 
estariam se aproveitando da situação. Quem numa situação de caos 
instalado, carência de alimentos e água pode ser acusado de “se 
aproveitar” por tomar produtos para sua família?

Enquanto isso, os verdadeiros saqueadores, banqueiros e 
políticos corruptos, contam com a omissão das entidades sindicais, 
que nada fazem pelos trabalhadores, “chocadas” com os saques e 
com a quebra da legalidade. 

É óbvio que em situação de caos sempre existem os 
oportunistas que desviam as verbas arrecadadas em campanhas de 
solidariedade, para benefício próprio, e isto sim nós repudiamos, mas 
a imprensa não coloca os saqueadores permanentes dos governos 
como vândalos oportunistas. Os que são responsáveis pelas mortes 
nas filas dos hospitais públicos; pela fome em função de não ter 
trabalho para garantir sua subsistência; pela violência urbana, 

resultado da falta de investimento em educação, em geração de emprego, em 
habitação... Enfim, isto a imprensa burguesa não questiona, pois esta é ordem 
natural do capitalismo: a vida boa e lucrativa dos empresários e governos 
burgueses em detrimento da vida ruim do povo trabalhador.

O diretor do Serviço Hidrográfico e Oceanográfico (SHOA), Mariano 
Rojas, foi demitido pela Marinha chilena, porque não alertou a população mais 
cedo sobre o tsunami após o terremoto. Mas nenhum técnico é culpado 
sozinho, muito menos é o principal responsável. 

A lenta reação do governo da presidente “socialista” Michelle 
Bachelet, como os próprios aliados admitem, refletida na demora em prestar 
socorro às vítimas das áreas mais devastadas, provocou manifestações de 
repúdio ao descaso do governo com a população atingida.

Há contradições entre os números de mortos, no qual o governo 
chileno divulga um número oficial que é metade do contabilizado pelo 
Escritório Nacional de Emergência (Onemi). Quando este informava quase 
900 mortos, a presidência admitia apenas cerca de 400. Agora que os 
números, tragicamente, dão razão às cifras maiores, já se indica que mais de 
mil pessoas perderam suas vidas na tragédia. 

Isto é uma demonstração clara de que os governos burgueses 
mentem para o povo, tentando reduzir o impacto da falta de ações rápidas e 
eficazes para evitar mortes em caso de catástrofes ambientais, que já haviam 
sido previstas, porém, não tiveram seus danos prevenidos.

prestados aos mais pobres, e isso acontece tanto em governos da direita 
como da esquerda eleitoral. 
 Assim como no Haiti, a culpa das mortes é do capitalismo. As falhas 
tectônicas e o movimento de suas placas, com os consequentes terremotos, 
não são culpa de nada nem de ninguém. Mas o despreparo e pouco caso com 
a vida dos trabalhadores, que são pegos desprevenidos e não recebem ajuda 
médica, comida e abrigo, são responsabilidade dos governos e instituições 
capitalistas, sem dúvida nenhuma. 

Só a luta socialista pode apresentar uma solução efetiva
 

Em momentos de catástrofes naturais, se evidência claramente a 
impotência do capitalismo em resolver os problemas e estar preparado para 
enfrentá-los, pois sua economia se caracteriza por uma produção 
desorganizada. Se produz para concorrer no mercado e não para 
atender as necessidades do povo, e também os investimentos em 
saúde, educação e moradia não são direcionados para atender as 
reais demandas da população.

Não bastam os avanços tecnológicos que venham no sentido 
de prever as catástrofes naturais, se isto estiver a serviço dos grandes 
empresários burgueses. Porque qualquer avanço estará a serviço da 
burguesia e para atender suas demandas e não a dos trabalhadores. 
Irão servir para medir futuros índices de precipitação em suas lavouras, e não 
para identificar possibilidade de cheias, por exemplo.

Neste sentido, se faz necessário que os trabalhadores se organizem e 
seus sindicatos e construam mobilizações, greves, atos públicos para resistir 

à exploração capitalista. Esta luta política deve estar combinada com a 
solidariedade de classes, que responda à urgência de ajuda de que 
necessitam nossos irmãos chilenos. 

Mais do que nunca o povo chileno dá demonstração de solidariedade. 
Mesmo que de forma distorcida e manipulada pelo governo e ONGs, a 
campanha “ Chile ajuda Chile” já arrecadou cerca de 60 milhões de 
dólares para ajudar na reconstrução das áreas destruídas. Mas é 
necessário que estas arrecadações sejam controladas pelos 
trabalhadores, e não pelas organizações burguesas, que são 
organizações que acabam não atendendo quem realmente necessita. 
É preciso que as organizações de trabalhadores do mundo todo 

organizem campanhas de arrecadação de alimentos, dinheiro e também 
enviem brigadas que se unam nesta tarefa de ajudar o povo chileno na 
reconstrução das áreas destruídas. Mais do que nunca é necessária a 
solidariedade da classe trabalhadora.

contra o desespero recorrente das tragédias naturais

- Por um plano de reconstrução das áreas destruídas sobre controle dos trabalhadores, 
- Fim da militarização, restrições das liberdades individuais, toque de recolher das áreas destruídas,
- Pelo não pagamento das dívidas habitacionais do povo chileno
- Apoio às ocupações de fábricas, expropriação dos patrões e saques pela sobrevivência contra a 
burguesia.
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Páginas Centrais

Já não se pode dizer que todo mundo gostaria de estar na 
Grécia neste momento. O país, famoso pela civilização helênica, sua 
história riquíssima, com monumentos, museus e cultura invejados, e 

paisagens paradisíacas, com ilhas e 
praias admiradas em todo o mundo, hoje 
é sinônimo de desemprego, dívidas e de 
conflitos sociais violentos.

A Grécia virou o patinho feio do 
capitalismo e da União Européia (UE). 
Mas não está sozinha. Junto dos gregos, 
afundados em dívidas e com um governo 
que não consegue pagar suas contas e 
es tá  a tacando  b ru ta lmen te  os  
trabalhadores, a Irlanda, a Islândia e 

Dubai, todos apresentados como modelos de rápido e bem sucedido 
crescimento, já tinha quebrado completamente.

Agora, a crise chega a países maiores. A Grécia puxa a fila, 
mas atrás vem Portugal, Itália, a própria Irlanda e a Espanha (Spain, 
em inglês). Juntas, formam o grupo a que se apelidou de “PIIGS”, 
abreviatura formada pela inicial de cada país. O apelido, 
propositalmente, também se refere aos “porcos” (pigs, em inglês), 
brincando com a situação atual das contas destes países.

O fato é que a antes inabalável UE, que impunha rígidos 
critérios para aceitar novos membros e que era disputada por todos, 
agora está ameaçada de explodir. Já sob uma forte crise econômica, 
em que registra uma seriíssima recessão, agora este bloco 
econômico sofre a ameaça de países como a Itália e a Espanha 
necessitarem de recursos bilionários e arrastarem todo o continente 
para o fundo do poço ainda mais.

Da tranquilidade à luta de classes aberta!
Todos os olhos de diversos analistas estão voltados para a 

Europa, e principalmente para os PIIGS, os países que 
podem “sujar” o capitalismo com a quebra de suas 
economias, deixando de pagar suas dívidas.

Mas os olhos não estão mais somente voltados para 
as bolsas de valores e todos os índices econômicos desses 
países. Agora, já se começam a observar fortes 
mobilizações da classe trabalhadora, como há muito tempo 
não se via. E a Europa passa a cumprir novamente um papel 
fundamental na luta de classes mundial. 

A Grécia vem sendo protagonista também em 
mobilizações, que estão sendo bastante massivas. No 
último dia 24 de fevereiro, cerca de 2,5 milhões de pessoas 
saíram às ruas para protestar contra todos os ataques que a 
classe está sofrendo. Este número é fantástico, ainda mais 
se considerarmos que o país tem pouco mais de 10 milhões 
de habitantes.

A paralisação de 24 horas organizada pelos sindicatos dos 
setores públicos e privados, representando metade da força de 
trabalho do país (5 milhões de trabalhadores, ao total), foi 
responsável pela paralisação completa do país. 

Aviões, tanto os que entravam no país quanto os que saiam, 
tiveram seus voos cancelados; os ônibus responsáveis pelo 
transporte público das cidades funcionaram apenas para levar os 
manifestantes até as concentrações das marchas; e até mesmo os 
barcos que fazem as ligações entre as ilhas gregas também tiveram 
suas atividades suspensas. Setores inteiros de empresas, tanto 
públicas quanto privadas, cruzaram os braços e se uniram para lutar 
contra o governo.

O grande ponto alto de toda a mobilização foi uma grande 
marcha pela capital Atenas, onde dezenas de milhares de 
trabalhadores marcharam em direção ao Parlamento grego 
empunhando e gritando frases como: “Pessoas e suas 
necessidades acima dos mercados!” e ainda ”Sem 
sacrifício! Os ricos devem pagar pela crise!”; entre outras.

A juventude, além dos trabalhadores, tem cumprido 
papel fundamental nas mobilizações desse país e da 
Europa como um todo. O futuro que prometerem aos jovens 
não existe mais, e nem o emprego de seus próprios pais 
está garantindo. Por isso, desde 2005, quando os jovens 
franceses que vivem em bairros periféricos ao redor de 
Paris começaram a incendiar carros, um dos países em que 
a prática mais criou adeptos foi na Grécia, onde a juventude, 
para chamar a atenção do 

governo para suas necessidades, 
começou a queimar carros e prédios 
públicos. 

Hoje, a juventude é linha de frente 
em cada ato e passeata que se tem notícia 
pelas ruas da Grécia. Ao mesmo tempo, 
porém, os setores tradicionais seguem 
sendo os principais responsáveis políticos, 
ao terem parado a produção e circulação por um dia inteiro, e serem o 
ponto central da desestabilização econômica e política, contra a 
saída dos ricos, de fazer com que os trabalhadores paguem pela 
crise.

Hoje, a luta é por romper com a apatia e sair às ruas, passando 
por cima das direções traidoras, unificando as lutas e generalizando 
por todo o continente os protestos e manifestações anticapitalistas.

A crise está longe do fim

A crise econômica, como pôde se perceber, não acabou, e por 
um longo tempo os trabalhadores pelo mundo a fora 
irão conviver com esse fantasma, que assusta mais em 
um país do que no outro, mas sempre estará presente.

Considerando que os motores europeus são 
Alemanha, França e Inglaterra, os países da “periferia” 
europeia estão cada vez mais no vermelho, 
principalmente a Grécia. Seu nível de endividamento é 
tamanho que chega a 120% do PIB. Ou seja, mesmo 
que toda a riqueza produzida pelo país em um ano 
fosse toda para o pagamento da dívida; mesmo assim, 
ainda faltariam 20% para quitar essa dívida. É um nível 
tão elevado que somente os ataques à classe trabalhadora não 
bastam, obrigando o governo grego a renegociar suas dívidas com 
novos empréstimos, fazendo a bola de neve crescer. 

Mas a burguesia esta consciente de que bastaria um país cair 
nessa enorme corrente capitalista, que todo o resto 
despenca. Por isso, a burguesia fará de tudo para evitar 
um colapso maior da economia. O resultado é que já se 
anuncia um pacote de 30 bilhões de euros para 
amenizar a crise grega.
Apesar da realidade econômica desses países terem 
suas peculiaridades, o que une todos eles, fazendo com 
eles se encontrem com suas economias precarizadas, é 
o baixo crescimento econômico, que é inferior a 1% 
(quando não é negativo – realidade da maioria). Junto 
disso, o déficit fiscal (soma daquilo que se arrecada 

descontando o que se gasta) está nas alturas, levando à possibilidade 
de moratórias como a de Dubai em larga escala. 

Paraíso no buraco! Grécia à beira da quebradeira geral!
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crescente na Grécia e nos outros países dos PIIGS, que atingem as 
piores marcas dos últimos anos. Na Grécia, no fim de 2009, a taxa de 
desocupados estava na casa dos 10,6%, frente aos 7,8% no meio do 
mesmo ano, chegando aos piores índices desde 2005 segundo o 
gabinete nacional de estatísticas. Na Espanha, o desemprego ronda 
os 20%!

Toda essa situação se agrava mais 
ainda entre a juventude. Enquanto o 
desemprego oscila entre 8% e 10% da 
população grega, por exemplo, esse 
número salta para 27,8% na faixa etária 
de 15 a 24 anos. 

Para sair da crise que esses países 
estão submetidos, o FMI e as 
autoridades da União Europeia já 
anunciaram que deverá haver um alto 
custo econômico. 

No caso da Grécia, já se anunciou a intenção de que o governo 
corte despesas públicas em 2 bilhões de euros, reduzai em 30% as 
horas-extras, congele salários, aumente a idade mínima de 
aposentadoria e aumente os impostos. 

Esta é a batalha, de agora em diante multiplicada: é guerra ao 
capitalismo, com a classe trabalhadora devendo disputar o poder, e 
tendo de radicalizar suas lutas contra o governo e o capitalismo. 

Toda essa grande revolta surgiu em resposta aos ataques que 
o primeiro ministro do país Georges Papandreou, apoiado pela União 
Européia, está preparando com seus planos de austeridade fiscal. 
Que significa fazer com que os trabalhadores paguem por mais essa 
crise. 

O que os governos de Espanha, Portugal, Irlanda; e inclusive 
os países pobres como o Brasil terão que fazer nos próximos anos, 
são esses projetos que atacam direitos históricos da classe 

E toda essa situação se agrava mais ainda com o desemprego 

Todo esse montante de fatos mostram que os trabalhadores 
deverão lutar cada vez com mais força para garantir seus direitos 

mais básicos. Até mesmo seus empregos 
estão ameaçados, e a luta agora é de vida 
ou morte. 
Diante de tantos ataques e lutas, a classe 

trabalhadora se vê obrigada a lutar com 
mais força, incluindo países antes mais 
“privilegiados”, chamados de primeiro 
mundo. Toda essa crise mostra que é 
impossível que dentro do capitalismo todos 

os países tenham riqueza, e que os trabalhadores só têm saída 
através de uma revolução que ponha toda a atual estrutura abaixo e 
coloque os trabalhadores no poder. 

A experiência dos trabalhadores gregos nos ensina muito. O 
chamado “plano de austeridade fiscal” do governo é similar ao que 
Lula teve que aplicar (e conseguiu parcialmente), como é o caso da 
reforma da Previdência, em 2003; e é o mesmo que tentam fazer na 
Itália, Alemanha, etc.

Assim, ganhe quem ganhar as próximas eleições 
brasileiras, os trabalhadores daqui terão que lutar contra 
suas medidas, à medida que o plano de ataques à maioria 
da população não é produto de um partido ou outro, e sim 
é inerente a todos que fazem parte da defesa do 
capitalismo. 

Dessa maneira, percebemos que os ataques à 
nossa classe são iguais, e que os governos também o 
são. A burguesia pensa a economia mundialmente, e por 
isso os ataques que os gregos estão sofrendo são os 
mesmos que Lula impõe. Mesmo existindo as burguesias 
nacionais, elas são totalmente incapazes de fazer algo 
que fuja disso, pois dependem de acordo com a 
burguesia mundial para seguir existindo, e o pano 
imperialista, diante da crise, não permite brechas na 
exploração.

Para os trabalhadores encurralados pelo capitalismo, que 
impõe cada vez mais uma vida sem perspectiva alguma, se torna 
necessário que a luta da classe trabalhadora se torne cada vez mais 
combativa e radical; de enfrentamento com os governos e todas as 

trabalhadora. O que acontece dentro desses países são velhos 
conhecidos dos brasileiros. As chamadas reformas: da previdência, 
trabalhista, sindical, etc. terão que ser aplicadas. Tudo com o fim de 
conter a crise e conseguir resgatar a economia capitalista. Criando 
assim o ambiente necessário para continuar mantendo as crescentes 
taxas de lucros da burguesia. Mesmo que seja a custo de 
desemprego fome e miséria.

A realidade da classe trabalhadora na Europa tem suas 
particularidades. Cada país tem suas instituições, uma forma um 
pouco diferente de governar. Porém como se percebe em se tratando 
de exploração a burguesia é igual em todos os países. E a classe 
trabalhadora está se tornando cada vez mais parecida, independente 
do país em que se localiza. 

Os nossos direitos estão sendo atacados da mesma maneira 
fazendo com que os benefícios dos trabalhadores europeus se 
percam e seus salários fiquem cada vez mais parecidos com os dos 
trabalhadores de países pobres. 

E para que tudo isso não seja às custas de mais exploração e 
um piora na vida da classe 
trabalhadora que é dever de 
cada trabalhador lutar com uma 
força ainda maior, obrigando os 
governos a sobretaxar as 
riquezas, e exigir que os ricos 
paguem pelo que eles mesmos 
criaram. 

A classe trabalhadora 
diante desse beco sem saída 
que se encaminha é necessário ter clareza de que os momentos 
decisivos de avizinham. O momento onde para garantir os mais 
básicos direitos terão que tomar o poder com suas próprias mãos. Já 
que a burguesia têm a capacidade de conceder algo somente 
momentaneamente, para logo em seguida atacar novamente com 
mais força ainda. 

direções traidoras. 
Por isso, é preciso que se organizem partidos em cada um 

desses países, que não sejam voltados para eleições, mas sim à luta, 
a única forma de mudar a realidade dos trabalhadores. É fundamental 
a necessidade de que trabalhadores conscientes de todos os países, 
sejam nações ricas ou pobres, se 
organizem em partidos revolucionários 
para a tomada do poder pela classe 
trabalhadora.

Em diversos momentos na 
História, a classe trabalhadora teve 
uma unidade mundial com diversos 
p a r t i d o s  d a  c l a s s e  s e n d o  
representantes dessa unidade e 
respondendo aos ataques vindos do 
imperialismo. Mas infelizmente essa unidade se enfraqueceu, 
principalmente após a subida de Stálin ao poder da União Soviética, 
terminou com a 3ª Internacional Socialista, por exemplo. O fim desta 

organização, fundada por Lênin e Trotski (revolucionários 
russos) para promover a revolução a nível mundial, foi 
parcialmente recuperado pelo surgimento da 4ª 
Internacional. Mas, apesar de seu brilhantismo teórico, ela 
acabou não tendo tamanho suficiente para alavancar as 
lutas.

Este é o problema dos trabalhadores hoje em dia: a falta 
de uma direção democrática, de luta e revolucionária.

Por isso, nós do Movimento Revolucionário 
reivindicamos a necessidade de se construírem partidos 
revolucionários nacionais, e de sua ligação e subordinação 
à retomada da 4ª Internacional e todo seu legado, deixado 
por Lênin e Trotski. 

Os acontecimentos recentes da Europa demonstram 
que sem uma unidade da classe trabalhadora em âmbito 
mundial, diante dos ataques que a burguesia ao redor do 

mundo promove, não avançaremos ao ponto de acabar com as 
ameaças capitalistas. 

Essa deve ser uma bandeira levantada cada vez mais alto: a 
bandeira da revolução socialista!

O socialismo na bandeira do dia-a-dia
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VITÓRIA ARRASADORA DOS TRABALHADORES

Recentemente, os bancários do Rio Grande do Norte deram um exemplo 
de luta e organização sindical para to o país. Venceram por 83% contra 17% a 
máquina da CUT e CTB, apoiadas por PT, PCdoB, banqueiros e pelegos de todo o 
país.

Para esta vitória esmagadora, não foi preciso abandonar princípios, 
esconder o programa, nem se coligar “com Deus e o Diabo”, como muito se diz e 
muito se faz por aí afora.

A começar pela construção da chapa, em que a atual direção junto com 
inúmeros ativistas de base fizeram um processo de discussão política e 
democrática, que levou à formação de uma chapa que representava todos os 
bancos e setores, em todos os momentos o processo foi exemplar. 

A coordenadora-geral eleita, uma mulher, bancária da Caixa e militante do 
Movimento Revolucionário, Marta Turra, é a expressão dessa vitória, sendo uma 
trabalhadora experiente na disputa sindical, lutadora, mas que até poucos dias 
antes da eleição estava trabalhando, na base, e não como liberada como muitos 
sindicalistas parecem não conseguir deixar de viver.

Neste aspecto, os principais dirigentes do mandato anterior também 
mostraram, na prática, que é possível fazer rodízio na direção das entidades, deixar 
novos ativistas assumirem responsabilidades e voltar à base. Assim é que se dá 
exemplo contra o burocratismo e de desapego ao aparato. No discurso, muita gente 
concorda, mas é raro ver quem faz isso de verdade. Nisto e em todos os outros 
aspectos os companheiros estão de parabéns.

Trabalho de base e política revolucionária

A experiência com as direções governistas.

Além de ser uma das categorias que mais tem lutado no país nos últimos 
anos, os bancários, em especial os do RN, conseguiram unir a disposição de luta e 
mobilização com a compreensão da importância de uma direção sindical forte, que 
represente os interesses dos trabalhadores. 

Isso se concretiza no mandato também da gestão que se encerra, que 
sempre foi vanguarda na política de se enfrentar com os banqueiros e governo Lula 
(patrão na Caixa, Banco do Brasil e BNB), além dos pelegos sindicais, que são 
maioria nos demais sindicatos do país e na Contraf (confederação nacional dos 
bancários, ligada à CUT). 

O resultado das últimas eleições para o sindicato da região, poucas vezes 
visto no movimento sindical, é produto dessa política alternativa e combativa contra 
o governismo. De um lado, a chapa 1, da situação, tinha muita presença e moral 
dentro de cada local de trabalho, expressando a continuidade de um projeto de luta 
e enfrentamento. Do outro lado, a chapa 2, governista, dirigida pela Articulação 

A categoria bancária do Rio Grande do Norte, ainda que de forma mais 
avançada, é parte de um mesmo fenômeno que ocorre nacionalmente. Desde que 
Lula assumiu o governo federal, seu governo se apoiou na cooptação das principais 
lideranças sindicais do país, como a CUT e o PT. Foram milhares de ex-sindicalistas 
que assumiram cargos em empresas públicas ou viraram burocratas que vivem no 
sindicato para fazer o que o governo manda, traindo as principais greves e tentando 
impedir que a luta dos trabalhadores avance e derrote com maior intensidade os 
ataques do governo e dos patrões. 

Em função disso, muitos sindicatos iniciaram um processo de ruptura com 
as velhas direções e deram início ao surgimento de outras ferramentas de luta, 
entre elas a Conlutas, que organizou as lutas e mobilizações mais importantes 

Sindical (PT/CUT), sem nenhum trabalho de base e referência de luta entre os 
trabalhadores, mas com dezenas de cabos eleitorais pagos, dinheiro correndo 
solto, carros de som e apoio nacional de toda a pelegada 
sindical. 

O resultado expressivo de 83% para a chapa 1 
contra 17% para os governistas mostra a viabilidade, 
também eleitoral, do discurso classista, antigoverno e 
socialista. Nos materiais da chapa, além da avaliação 
positiva do sindicato, havia o debate sobre cada ponto de 
reivindicação dos trabalhadores, mas a combinação disso 
com a necessidade da luta socialista e contra o capitalismo e 
o governo. 

Foi com esse programa que se ganhou a eleição, e isso é uma derrota tanto 
do governismo, como dos oportunistas sindicais, que teorizam em defesa do 
socialismo, mas fecham chapas com traidores e fazem campanha com uma política 
rebaixada e economicista.

contra os ataques de Lula. 
O resultado das eleições do RN enche de ânimo todos os trabalhadores de 

base que compreendem a necessidade de um novo sindicalismo, e expressa o 
avanço na consciência da cada bancário e bancária que, por reconhecer no 
sindicato uma ferramenta de luta e não de oportunismo e carreirismo, optou pela 
continuidade do programa da atual direção. 

A opção de dizer não aos pelegos e traidores, e sim aos sindicalistas 
combativos e de oposição ao Lula e o PT não é exclusiva dos bancários potiguares. 
Em muitos outros locais está mesma política poderia resultar na mesma votação. O 
que é necessário é termos firmeza programático, darmos o exemplo em nossa 
atividade sindical e estarmos ainda mais colados à base

Chapa composta pelo Movimento Revolucionário se elege com 83% dos votos 
na eleição dos bancários do Rio Grande do Norte.

Um exemplo para a reorganização do movimento sindical
Dentro do processo de reorganização do movimento sindical, aberto com a 

traição das centrais pelegas, essa eleição significa muita coisa. Primeiro, do ponto 
de vista da construção de um programa claramente de enfrentamento aos 
governistas, que denuncie também o conjunto do sistema capitalista e 
defenda outro tipo de sociedade, socialista, saindo do corporativismo 
sindical para apontar uma saída de todos os explorados. 

Esse aspecto, além de fundamental em si mesmo, é tema de 
debate dentro das fileiras da Conlutas e dos setores de oposição a Lula. 
A própria Conlutas deixou de lado suas amplas campanhas de 
desfiliação e combate à CUT para construir uma unidade permanente, 
com atos unitários em todos os momentos, na maior parte das vezes 
sem críticas públicas, aos governistas. Isso é apenas um aspecto 
dentro de um retrocesso profundo que a direção majoritária da Conlutas 
impôs à central. 

Assim, hoje, por exemplo, está sendo discutida a unificação 
entre a Conlutas, Intersindical e outros setores do movimento sindical. 
O objetivo é a construção de uma central superior, com bem mais 
sindicatos e entidades representadas. Para nós, a unidade e o crescimento são 
essenciais, desde que se estabeleçam em cima de um debate programático e não 
simplesmente por motivações universais, como a busca da unidade permanente. 

Infelizmente, não é esse debate de ideias e programa que norteia a 
unificação das centrais, e sim a ânsia de crescer a qualquer custo, e ganhar 
entidades com quem quer que seja. 
Justamente em função disso, é preciso que façamos uma discussão profunda sobre 

a questão da burocratização dentro dos sindicatos; um problema que já é uma 
realidade dentro da Conlutas e tende a aumentar com a criação da Nova Central. 

É preciso que o sindicato seja de base, esteja presente nos locais de 
trabalho e expresse as reivindicações de cada ativista honesto e de base. 
Para isso, somente as visitas dos diretores às unidades não é suficiente. É 
preciso adotarmos o método do rodízio entre os liberados sindicais, como 
forma de combater desde a raiz o perigo da burocratização de nossos 
dirigentes sindicais. 

O liberado sindical não deve ficar anos, às vezes décadas, sem 
voltar para sua função de origem ao lado de seus colegas de trabalho. É 
preciso que haja esse processo de revezamento, tanto para os diretores 
estarem mais perto da base e refletirem melhor a sua consciência e sua 
disposição de luta, mas também para evitar que os liberados sindicais se 
corrompam e não queriam mais voltar a trabalhar, o que é muito frequente 
em nosso país. 

Também nesse aspecto, a diretoria do sindicato dos Bancários do 
Rio Grande do Norte é exemplo, e vai na contramão de muitas práticas que 

assistimos na própria condução da Conlutas. 
Neste mesmo caminho, estão a recusa em aceitar o dinheiro do imposto 

sindical (que é devolvido aos trabalhadores), as assembleias democráticas, o 
compromisso com a mudança da sociedade, e o combate ao governo e a todos os 
governistas.  

Isso ajuda a ganhar a confiança dos trabalhadores, que reconhecem no 
sindicato uma direção à altura de suas necessidades. Esse é o caminho que 
entendemos que deva ser seguido e multiplicado.

Uma vitória de todos os trabalhadores!

A vitória histórica obtida pela chapa 
Independência e Luta deve ser compreendida 
como uma vitória de todos os trabalhadores 
brasileiros, pois além de derrotar aqueles que 
nos traem em todas as greves e mobilizações, 
essa vitória mostra um caminho a ser seguido, e 
prova que é possível conciliar um programa de 
luta, honestidade e uma concepção de sindicato 
pela base, aberto aos trabalhadores, oposto aos 
sindicatos que funcionam como um castelo 
fechado, onde a cúpula decide e a base só fica 
sabendo. 

É preciso saudar todos os bancários e 
bancárias do Rio Grande do Norte, bem como os 
militantes da esquerda que apoiaram essa 
eleição, com nosso reconhecimento especial 
aos do Movimento Revolucionário, que, de 
dentro e de fora da chapa, junto com os 
companheiros e simpatizantes, foram linha de 
frente nessa vitória que jamais será esquecida, 
tanto pelos lutadores quanto os governistas. 
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8 de Março: dia de luta contra a opressão e o capitalismo
O 8 de Março é considerado o dia internacional de luta das mulheres, 

porque nesta data ocorreu um fato marcante e que mudaria o rumo da luta das 
mulheres no mundo todo. Em 1857, tecelãs de uma fábrica de Nova Iorque, que 
reivindicavam melhores salários, organizaram uma greve e, como forma de reprimir 
e destruir este movimento, o patrão trancou a fábrica e ateou fogo, matando cerca 
de 130 trabalhadoras. Por isso, e por até hoje dentro do capitalismo as mulheres 
serem o setor dentre os trabalhadores que mais sofre com a exploração e opressão, 
o 8 de março é uma data de luta sempre.

Sempre que se aproxima esta data, os governos, a imprensa e os patrões 
não se cansam de fazer grandes campanhas 
tentando tratar este dia como um dia comemorativo, 
para celebrar supostas conquistas por parte das 
mulheres. Entre os exemplos desta suposta “vitória” 
da luta feminina ganham destaque aquelas mulheres 
que hoje ocupam altos cargos em grandes empresas, 
que sustentam suas casas, que exercem funções 
exercidas por uma maioria de homens, como 
construção civil, piloto de avião, etc. Além disso, são 
citadas as mulheres políticas, ou que “teriam poder”.

É certo que, com o passar dos tempos, o espaço da mulher dentro da 
sociedade foi se ampliando, e hoje está inserida em atividades em que anos atrás 
isto era impensável. A burguesia tenta propagandear que isso é uma conquista ao 
natural e que a tendência é que homens e mulheres vão se igualando em direitos e 
oportunidades.

Mas isso é uma propaganda enganosa, que só serve para esconder a 
realidade da maioria das mulheres da classe trabalhadora. Em primeiro lugar, todas 

as conquistas alcançadas foram produto de muita luta, de agressões e inclusive de 
mortes. As mulheres só conquistaram o direito ao voto há poucas décadas e a 
legislação até pouco tempo ainda permitia que as mulheres fossem mortas por 
maridos possessivos enciumados, com o argumento de “defesa da honra”.

Além de obterem avanços apenas às custas de muito sacrifício, as 
mulheres ainda estão muito longe de terem direitos, salários ou oportunidades 
iguais. Hoje, mesmo que estejam mais inseridas no mercado de trabalho e que 
cumpram as mesmas tarefas dos trabalhadores homens, as mulheres recebem 
salários 27,7% inferiores aos dos homens, ainda que tenham indicadores de 
escolaridade superiores aos apresentados pelo sexo masculino.
No ano passado, 61,2% delas tinham, ao menos, o ensino médio completo, contra 
53,2% dos homens. A parcela de mulheres no mercado de trabalho com nível 
superior era de 19,6%, superior à dos homens (14,2%).
Assim,  se não compararmos todas as mulheres com todos os homens (pois elas 
têm mais instrução e seria de se esperar que ganhassem mais), e sim compararmos 
mulheres e homens nas mesmas áreas de trabalho, veremos que a desigualdade é 
pior que os 27,7% gerais.
No comércio, por exemplo, as mulheres que concluíram cursos em universidades 
ganham, em média, R$ 2.066 por mês - o equivalente a 55,6% dos R$ 3.720 
recebidos pelos homens com a mesma escolaridade. O cenário é semelhante em 
outros segmentos, como a construção (onde as mulheres recebem 59,8% da média 
salarial dos homens), indústria (60,9%) e administração pública (62,6%).
Considerando que estas mesmas mulheres, que ganham praticamente apenas a 
metade que um homem, ainda têm de cuidar da casa e dos filhos muito mais que os 
homens, vemos, na prática, o que significa a dupla jornada: trabalhar o dobro ou 
triplo e ganhar a metade.

Em defesa da libertação feminina
Além de ganharem os salários mais baixos, as mulheres são as primeiras a 

perder seus empregos; são mais assediadas moralmente e sexualmente; e sofrem 
a violência doméstica e na sociedade como um todo. A mulher já é agredida nos 
trens, ônibus e metrôs, onde muitas vezes sofre agressões sexuais; chega no 
trabalho e é colocada em funções degradantes ou tratada sempre com 
inferioridade; e, no final do dia ainda tem de garantir o funcionamento da casa e 

colocar sua força de trabalho a serviço do marido, limpando a 
casa, cozinhando para a família inteira, cuidando dos filhos, 
etc. O custo disso, mesmo tendo estudado mais: receber 
27,7% a menos!

Por isso, este 8 de Março não foi um dia para comemorar, e 
sim para relembrar a luta das mulheres por direitos e contra o 
capitalismo, que agride, explora e oprime todas as 
trabalhadoras.Em defesa do feminismo classista

Nesta data, outra discussão que vem à tona é sobre o feminismo burguês, 
que considera que todas as mulheres são aliadas e que todas, independentemente 

da classe, devem estar juntas combatendo o 
machismo e a opressão, reduzindo o problema a uma 
questão de gênero. 

Isso, na verdade, só serve para dividir ainda mais a 
luta da classe trabalhadora, pois tenta colocar os 
homens enquanto gênero como os principais culpados 
pela opressão, e não o modo de produção capitalista, a 
serviço da burguesia como classe dominante. A luta 
contra opressão, antes de mais nada, é parte da luta 
de classes, e é uma luta que deve ser encabeçada 
pelas mulheres trabalhadoras junto com os homens 
trabalhadores contra os patrões. 

As mulheres burguesas são inimigas das mulheres operárias, pois são 
donas de grandes empresas, políticas corruptas e fazendeiras que, tanto como os 
homens burgueses, exploram todos os trabalhadores. As patroas, ao incentivarem 
a discussão de que todas as mulheres são iguais só ajudam a seguir disseminando 
a opressão, e a esconder que sua unidade é com os patrões. 

É evidente que todas as mulheres, inclusive as burguesas, sofrem os 
efeitos do machismo e são oprimidas. E é nosso dever defender as mulheres como 
um todo contra a opressão. Mas esta opressão só 
existe e é incentivada a seguir existindo por conta da 
necessidade de justificar a superexploração 
econômica das mulheres trabalhadoras.

Dessa forma, o combate ao machismo deve 
ser diário, e deve ser pautado em cada luta por 
salário, por emprego, redução da jornada, etc. 
Também deve-se travar uma luta específica pela 
construção de creches para que as mães tenham 
onde deixar seus filhos e possam trabalhar, pela licença-maternidade ampliada e 
obrigatória. 

Assim como também é fundamental que lutemos pelo direito de decidir 
sobre o seu próprio corpo, não só quando é estuprada ou quando corre risco de 
vida, permitindo que seja ela e não a Justiça a serviço dos ricos, ou os governos, 
que decidam se pode realizar aborto.

Derrotar Lula, para garantir direito ao aborto e licença de 6 meses
O governo Lula, que agora tenta parecer preocupado em 

combater a opressão, pois vai lançar uma candidata mulher à 
presidência da República, não deu um passo sequer no caminho de 
ampliar os direitos das mulheres trabalhadoras. Este governo é 
responsável por deixar na gaveta toda possibilidade de legalizar o 
aborto, sendo cúmplice da morte ou sérias complicações em 100 mil 
mulheres ao ano, obrigadas a apelas a clínicas clandestinas. 

Essa discussão não deve ser encarada como um debate moral, 
mas do ponto de vista de saúde pública. Concorde-se ou discorde-se do 
aborto, só quem realmente pode decidir se deve ou não fazer é a mulher, 
que mais vai sofrer as consequências de uma gravidez indesejada. 
Defendemos, ao mesmo tempo em que se legalize o aborto, que o 
Estado garanta todos os recursos e métodos contraceptivos, sem 
constrangimentos e sem burocracia a todas as mulheres.

Numa medida demagógica e eleitoreira, Lula discute uma 
suposta ampliação da licença maternidade para 6 meses em todas as 
empresas. Esta medida é apenas uma promessa e prova que a 
ampliação anunciada no ano passado era uma farsa. Em 2009, o 
governo já tinha anunciado esta mesma medida, mas ela era opcional, e 

as empresas só aderiam se quisessem. Caso quisessem, ainda ganhavam 
isenção de impostos.

Agora, Lula anuncia pela 2ª vez a mesma medida, numa 
demonstração patética de querer ganhar voto com tudo, mesmo que de 
um anúncio repetido. Dessa vez, a medida seria obrigatória, mas sequer 
existe uma pauta no Congresso para que seja votada, nem qualquer 
garantia de que uma Medida Provisória seja editada. Independente de 
qualquer coisa, a licença-maternidade ampliada para 6 meses é um 
direito básico, que segue sendo negado à maioria das mulheres, e que 
Lula em 8 anos negligenciou. Caso seja obtida, será produto das lutas 
das mulheres e não desse governo machista ou das entidades 
feministas pelegas, que nunca fizeram nada a respeito.

Esse fato serve como lição a todos nós: a luta da classe 
trabalhadora, precisa, como vida ou morte, que as mulheres estejam 
presentes, à frente de sindicatos, de grêmios estudantis, nos protestos e 
manifestações, e que estas mulheres e homens lutadores organizem 
entidades que ponham na ordem do dia a luta contra o machismo 
combinada com a luta pelo socialismo. Sem isso, estaremos, para 
sempre, condenados a assistir aos aplausos a um governo que só 

discursa, e no qual as mulheres podem sair pior ainda do que entraram.

- Pela legalização imediata do aborto, público, gratuito, e sem 
burocracia.
- Pela redução da jornada de trabalho para 36h semanais
- Pela implantação da licença-maternidade de 6 meses para todas, 
sem isenções às empresas. 

- Punição e cadeia aos agressores e assediadores de mulheres.
- Por investimentos massivos em políticas para a mulher e para a 
saúde feminina
- Creches públicas e gratuitas nos locais de trabalho e centros de 
fácil acesso.


