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Muito se avançou mas em anos de luta mas a violência e a
 exploração permanecem na vida das trabalhadoras 
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Lula quer deixar legado de 
destruição recorde da natureza, 

antes de terminar
 seu mandato

Reafirmar a Conlutas e uma alternativa 
socialista, de luta e pela base

 contra os governistas
o imperialismo entra cada vez

 mais fundo em um beco sem saída 

Guerra do Afeganistão: GUERRA DO VIETNÃ! 

Uma vitória heroica de 
um povo; 

uma derrota
 histórica do imperialismo! 
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GUERRA DO VIETNÃ! 

Há 35 anos, terminava um dos episódios mais heroicos e marcantes da História. A 
Guerra do Vietnã, que durou mais de 15 anos e, oficialmente, compreendeu um conflito armado 
entre o Vietnã do Norte, com apoio da Frente de Libertação Nacional, ao sul, contra o Vietnã do 
Sul, com apoio dos EUA, além de Coreia do Sul, Filipinas, Taiwan, Tailândia, Austrália e Nova 

Zelândia. Na verdade, contudo, a guerra do 
Vietnã foi uma guerra travada entre os 
trabalhadores de todo o Vietnã contra todos seus 
exploradores nacionais e, principalmente, 
internacionais. 
Não foi uma guerra apenas de “independência 
nacional” muito menos “regional”, do norte contra 
o sul. Foi uma guerra que expôs em campo 
aberto o auge da luta de classes internacional, e 
expressou o conflito máximo entre trabalhadores 
versus burgueses, que se repetiu e multiplicou no 
mundo inteiro.
Depois de derrotar a colonização francesa e a 
ocupação japonesa, o povo do Vietnã caiu em um 

novo ciclo de exploração estrangeira. As tropas de libertação nacional e a luta dos 
trabalhadores conseguem fundar uma república independente no norte do país, reconhecida 
apenas pela China e URSS, chamada de República Democrática do Vietnã, sob o governo do 

Os EUA entram em cena 
Em 1959, quando o ditador Diem ainda estava à frente da metade sul do país, seu 

governo e o imperialismo iniciam uma ofensiva contra os comunistas do sul, a qual é contra-
atacada pelo Viet Minh, com apoio do Vietnã do Norte, iniciando de fato a guerra do Vietnã. 

A partir daí, os EUA, sob a presidência de John Kennedy, a partir de 1960, começa 
uma escalada contra o Vietnã, primeiro ideologicamente, tratando de chamar 
provocativamente os comunistas e a FNL de “vietcongs”, “agentes russos”, etc.; e, depois, 
diretamente bombardeando vilarejos com napalm, armas químicas que queimavam crianças 
vivas, além de massacrar os trabalhadores. 

Em 1963, Kennedy, ou JFK, morreu assassinado, três meses depois do ditador sul-
vietnamita, Diem. Kennedy, até hoje representado como um presidente progressivo e 
simpático, que teria sido assassinado por atrapalhar os interesses de grandes grupos de direita 

americanos, na verdade, iniciou a guerra 
e o iniciou o envio de jovens pobres e 
negros para matar e morrer num país 
ocupado para impedir que fosse livre.

Em seu lugar, assumiu Lyndon 
Johnson, que, ao constatar as grandes 
baixas sofridas pelo Vietnã do Sul contra 
a guerrilha vietnamita, e a ameaça de 
uma derrota estratégica, apostou todas 
suas fichas em massificar a intervenção. 
Depois de dar somas vultosas de dinheiro 
e multiplicar bombardeios aéreos no 
Vietnã, o governo dos EUA enviou mais 
de 200 mil soldados ao país. Após um 
tempo, as tropas chegaram à marca 
incrível de mais de 500 mil soldados.

Numa declaração similar a que havia 
feito aos franceses anos antes, Ho Chi 

Minh declarou que "se os americanos querem fazer a guerra por vinte anos, então nós a 
faremos por vinte anos; se eles querem fazer a paz, nós faremos a paz e os convidaremos para 
um chá à tarde". Uma declaração simbólica de uma direção, ao mesmo tempo muito combativa, 
mas também suscetível às ordens soviéticas de não arrumar briga com os Estados Unidos, 
mantendo a oportunista e criminosa fórmula de “coexistência pacífica” negociada por Moscou 
com o imperialismo.

De fato, porém, a guerra durou quase esses 20 anos e culminou com a morte de cerca 
de 6 milhões de pessoas, entre vietnamitas e cambojanos, além de mais de 50 mil soldados 
norte-americanos mortos. Os norte-vietnamitas e a FNL se organizaram através do método da 
guerrilha, embrenhando-se na selva vietnamita e do conjunto da Indochina (região que 
compreende também os vizinhos Laos e Camboja), armando infinitas armadilhas e 
emboscadas aos norte-americanos e podendo, assim, resistir à ocupação e vencer um exército 
mil vezes mais equipado e com mais poder de fogo. 

Sem dúvida, a História do Vietnã, marcada pela ocupação militar estrangeira, foi 

determinante para criar uma unidade nacional e uma resistência de massas determinada a 
não se entregar. Esse elemento histórico ajudou a permitir a vitória vietnamita. Mas, mais 
que a unidade nacional, presente em vários locais e sem obter o mesmo e bem-sucedido 
resultado, o determinante para a vitória dos trabalhadores Vietnam inatas foi o 
enfrentamento político em jogo. 

O heroísmo e coragem dos vietnamitas, que conquistaram o mundo, e contagiou 
gerações de lutadores, só se explica pela mesma razão que levou à vitória dos soviéticos 
contra os nazistas, ganhando praticamente sozinhos (75% das baixas alemãs) uma guerra 
dada como perdida. É o que também explica as vitórias em Cuba, na China e tantos outros 
locais em que mesmo em total desvantagem os trabalhadores, como classe, resistem e 
conseguem obter feitos memoráveis.

É decorrência dessa radicalização da luta de classes que se angariou o repúdio 
generalizado à ocupação americana, que impediu o governo americano de sustentar a 
guerra, através de massivas marchas exigindo a 
retirada das tropas, greves e protestos de todo o 
tipo, incluindo a recuso em servir no exército. Um 
desses casos mais famosos foi protagonizado pelo 
então campeão um mundial de boxe, e maior 
boxeador da História, Muhammad Ali, que mudara 
de nome e tinha se convertido ao islamismo. Ao 
contrário de Elvis Presley e tantos outros que 
“faziam de conta” que se alistavam e iam “lutar”, 
sendo que na verdade apenas animavam as tropas 
e serviam de propaganda de guerra, Muhammad 
Ali denunciou a guerra e fez campanha 
abertamente contra os EUA e a favor dos 
vietnamitas. Isso lhe custou o título mundial e a perseguição em seu próprio país, mas o 
elevou ao patamar de um exemplo da luta dos negros e de todos os trabalhadores, muito 
mais do que um esportista campeão. 

Este fato mostra como, dentro e fora dos EUA, crescia a pressão popular, que 
culminou com a retirada das tropas em 1973, literalmente numa fuga desesperada antes que 
a resistência terminasse de justiçar os últimos ocupantes imperialistas. Foi a maior guerra 
que os EUA já travaram e sua derrota tomou proporções tão gigantescas que seus reflexos 
na política exterior e na cultura do país, ficaram conhecidos como a chamada “Síndrome do 
Vietnã”. 

A guerra terminou em 30 de abril de 1975, com a tomada de Saigon, a antiga capital 
do sul, pelas forças “vietcongs” e do Vietnã do Norte, tendo sido renomeada como Cidade de 
Ho Chi Minh, em homenagem ao líder norte-vietnamita. 

A Frente de Libertação Nacional estabeleceu um governo provisório para o Vietnã 
do Sul, designado República do Vietnã do Sul, que durou cerca de um ano, até a reunificação 
do país a 2 de julho de 1976, que então passou a chamar-se República Socialista do Vietnã, 
num feito grandioso para seus habitantes, finalmente sob um país soberano, e para o mundo 
inteiro, impressionado com a vitória vietnamita e inspirado a repetir seu exemplo.

nacionalista Ho Chi Minh, próximo do socialismo. 
Em 1955, depois do acordo de Genebra, o país é divido em dois, reconhecendo-se 

o Vietnã do Norte e fundando o Vietnã do Sul, sob o governo de Ngo Dinh Diem, um testa-de-
ferro dos EUA, corrupto e assassino. Esta divisão, assim como na Coreia, tinha por objetivo 
cercar e impedir o alastramento de experiências operárias, quando não era possível 
esmagá-las. Dessa forma, um mesmo povo, com uma mesma luta e cultura, foi 
artificialmente dividido e jogado um contra o outro, através de fronteiras nacionais fictícias e 
impostas pelo imperialismo, como fizeram na América Central e África.  

O norte “comunista” defendia a reunificação do país e ajudava a Frente Nacional 
para a Libertação do Vietnã, composta pelos chamados 
“vietcongs”, que atuava no sul contra o governo Diem, um 
governo cada vez mais autoritário, repressor e corrupto. 
Após ir ganhando a massa para a política de unidade 
nacional sob um governo dos trabalhadores, os militantes 
“comunistas” desestabilizaram o governo capacho do sul, o 
que culminou com um golpe e a morte de Diem pelos 
militares, em 1963. Depois disso, a guerra segue uma 
escalada cada vez mais sangrenta, que só vão terminar em 
1975, com a unificação do Vietnã sob a liderança do Partido 
Comunista, implantando um Estado operário, ainda que 
burocratizado, em todo o país, e, finalmente, expulsando os 
exploradores e ocupantes imperialistas. 

A Vitória vietnamita abre uma onda mundial de lutas revolucionárias!
O mundo mudou bastante após este conflito. Após esta vitória das massas, a 

correlação de forças internacional se voltou ainda mais a favor dos trabalhadores, acentuando o 
caráter revolucionário da etapa já revolucionária aberta com a vitória contra o nazi-fascismo ao 
final da 2a Guerra Mundial.

Dentro da época imperialista, que se caracteriza pelo esgotamento 
das forças produtivas do capitalismo, que não consegue mais crescer, 
existiram etapas favoráveis aos trabalhadores (como a aberta com a 
Revolução Russa de 1917 ou a do pós 2º guerra) e desfavoráveis (como o 
período a partir de 1923, no qual a revolução na Europa foi derrotada e 
surgiu o nazi-fascismo). 

Entretanto, a realidade geral do século XX e início do XXI é 
marcada por cada vez mais crises, guerras e revoluções, confirmando as 
previsões de Lênin, revolucionário russo, sobre as características da fase 
imperialista. 

Depois da segunda Guerra Mundial, por exemplo, o mundo 
presenciou um ascenso fortíssimo da classe operária, derrotando os 
nazistas e expropriando a burguesia em vários países do leste europeu, 
sudeste asiático, China e Cuba. De 1945 a 1975, ano em que acabou a 
guerra do Vietnã, o cenário mundial foi marcado por uma polarização social crescente, com 
vitórias importantes da classe operária mundial, ainda que com a posição hegemônica dos EUA 
no ocidente capitalista e o fortalecimento conjuntural da burocracia stalinista nos Estados 

Operários, que já nasciam deformados, sem democracia operária, sob controle de Moscou.
Contudo, a partir de 1975, com a vitória dos vietnamitas sobre o maior exército do 

mundo, se aprofunda esta etapa revolucionária, devido ao enfraquecimento político e militar 
dos EUA e a injeção de ânimo que a vitória do Vietnã representou para 
as massas do mundo inteiro, que haviam se mobilizado em torno do 
movimento mundial de solidariedade. 

Havia se provado que era possível derrotar os EUA. Não por 
acaso, ainda antes da vitória final da resistência vietnamita, Che 
Guevara já falava em “fazer 2, 3, mil Vietnãs”. Junto com a expulsão 
humilhante norte-americana, ficou um exemplo que se estende até os 
dias de hoje. 

Quando falamos do enorme desgaste da ocupação militar ao 
Afeganistão e Iraque, bem como da reprovação mundial ao governo 
Bush, Blair e companhia, e, embora em menor grau, agora também 
com Obama, é preciso voltar ao Vietnã e entender que o ódio à 
política belicista iniciou lá e é determinante para a resolução de um 
conflito em favor de uma nação semi-colonial e ocupada.

A coragem e disposição de luta dos afegãos, palestinos e 
iraquianos pode se transformar em vitória, e a História do Vietnã está aí para ensinar o 
caminho. Que o Iraque e o Afeganistão se convertam em novos Vietnãs!

Uma vitória heroica de um povo; uma derrota histórica do imperialismo! 
Só a revolução socialista pode libertar um povo e um país
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Rio Grande do Norte
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Lula quer deixar legado de destruição recorde da natureza, 
antes de terminar seu mandato

Servindo aos interesses de sempre

A Comissão Especial para a Reforma do Código Florestal, 
nome pomposo para designar uma equipe escolhida a dedo pelos 
ruralistas para legalizar a depredação ambiental e “liberar 
geral” no que se refere à possibilidade de desmatamento, 
aprovou o texto-base do relatório que concretamente 
destrói as poucas garantias de preservação ambiental que 
existiam.
' Nesse relatório, que regulamenta a exploração e o 
desmatamento, os principais pontos -e também os mais 
criticados pelos ambientalistas- são: a retirada de 
obrigatoriedade de reserva legal em 20% da área de 
pequenas propriedades com até quatro módulos rurais; a 
redução de 30m para 15m na faixa de matas ciliares para 
cursos d'água de até 5m (a bancada ruralista defendia a 
redução de 30m para 7,5m); e a indecente anistia (não 
precisa pagar multa e nem recuperar o que foi destruído) 
para propriedades que têm atividades em áreas de 
proteção permanente (chamadas APP).

Analisando as medidas caso a caso, vemos que, 
individualmente, cada uma já teria um efeito devastador sobre o meio-
ambiente. Juntas, serão o caos. 

A autorização para extinguir a chamada “reserva legal” de 20% 
em cada propriedade vai extinguir os já reduzidos focos de 
biodiversidade, onde árvores nativas e animais, como pássaros 
podiam, já com dificuldade, sobreviver em meio a ilhas de 
monocultura. Agora, sem esta reserva de 20%, hipocritamente extinta 
“só” até 4 módulos, isto tudo vai acabar. 

O latifundiário vai registrar a terra no nome da esposa, dos 
filhos e da sogra, sem falar dos laranjas e sua propriedade maior que 
a área de alguns países pode passar a ser dividida em 30 áreas, todas 

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 
Alimentação (FAO) e a Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgaram que a agricultura 

brasileira crescerá o dobro da média 
mundial em 10 anos. E como será 
isso? Provavelmente botando 
abaixo a Amazônia para criar gado e 
plantar soja! E esta “previsão” é 
mais que uma simples análise: é um 
plano embasado num projeto que já 
está em prática.

Assim, o Código Florestal 
brasileiro serve aos interesses de 

sempre, e o que é o mais absurdo: não falta, nesse país, espaço 
propício à plantação dos mais diferentes gêneros alimentícios. Quer 
dizer, não há qualquer necessidade de devastar a Amazônia, o 
Pantanal e o que sobrou da Mata Atlântica para o plantio. Na verdade, 
essa necessidade só surge diante do lucro cada vez maior que 
precisa ser extraído, e que é garantido por leis como esta que Lula e 
os ruralistas pretendem aprovar.

Na contramão

O texto aprovado vai completamente 
na contramão dos debates feitos atualmente 
em todo o mundo. É fato que, quando o 
assunto é o meio-ambiente, os “grandes 
líderes mundiais” mais falam do que fazem 
(vide Obama e o desastroso vazamento de 
petróleo no Golfo do México). 

Entretanto, esse texto sequer tentou 
disfarçar seu comprometimento com 
empresários e latifundiários. É como se 
dissessem: “florestas e matas nativas que se 
danem! Basta fazer campanha para que a 
população gaste menos água, consuma 
menos energia e vá ao supermercado com 
sacolinhas de pano!”. 

Na prática, é isso o que eles fazem 
com a população, jogando a culpa da 

poluição de rios, das queimadas, etc. nos 
trabalhadores, no velho e surrado discurso 
de que “se todos fizerem um pouquinho...”. 
Na verdade, eles não têm qualquer 
c o m p r o m e t i m e n t o  c o m  a  
“sustentabilidade”!

Devemos denunciar esse novo 
código florestal, como mais uma herança 
do governo Lula contra os trabalhadores, a 
natureza e a sociedade como um todo; 
constrangê-los pelo que estão fazendo, e 
nos mobilizarmos: esta é a única forma de 
salvarmos nossa biodiversidade, nossa 
qualidade de vida e garantirmos um futuro 
viável, com água potável, sem crise de 
energia e livre dos desastres naturais!

elas menores que os tais 4 módulos, considerando-se que esta área, 
na Amazônia, por exemplo, equivale a 400 hectares! 

Em geral, um terreno destinado à reforma 
agrária, para se ter uma ideia, que sustenta uma família e 
permite que se comercialize sua produção excedente, beira 
os 20 hectares, podendo chegar a 30, no máximo. 400 
hectares livres para desmatar não é um benefício a 
pequenos produtores. Considerando que as áreas vão ser 
fatiadas, então, é o conjunto das propriedades, incluindo o 
grande produtor que terá as mãos livres para desmatar tudo.

A permissão de destruir as matas ciliares a até 
15m do curso d'água é outro crime. Agrotóxicos, pesticidas e 
o uso intenso da terra a uma distância tão pequena dos rios 
levará à contaminação da água, à morte dos peixes, etc.

E sobre a anistia à 
destruição feita até agora, 
não há nem o que se 

comentar. Chega a ser cômico que a 
burguesia e os empresários sejam tão 
intransigentes ao cobrar a dívida do 
aluguel (que teve uma nova lei 
aprovada recentemente que facilita o 
despejo), da luz ou da água (que são 
cortadas da casa do desempregado 
que atrasar mais de 60 dias), mas que 
seja tão tolerante com as ilegalidades e 
crimes dos ricos. 

A Justiça, as leis, a Constituição, o Congresso: está tudo a 
serviço dos banqueiros, latifundiários e grandes empresários. Para os 
trabalhadores, sobram as punições, a sujeira e as doenças.

Ainda nesta questão, que demonstra o comprometimento do 
governo de Frente Popular com os interesses mais reacionários do 
capitalismo, a relatoria deste projeto ficou nas mãos de Aldo Rebelo, 
do PCdoB-SP. Ou seja, os latifundiários e ruralistas, identificados 
historicamente com o assassinato de sem-terras, expulsão de 
pequenos agricultores e grilagem de terras públicas, já não precisam 
de seus jagunços para defender seus interesses. A “esquerda” do 
PCdoB e PT fazem o serviço!

Até na “lógica” oportunista do stalinismo e da social-
democracia, de se aliar à 
chamada burguesia progressiva 
contra o que seria a burguesia 
“atrasada” ou com “traços 
feudais”, este papel cumprido 
pelo PCdoB ultrapassa qualquer 
l i m i t e  d e  t r a i ç ã o  a o s  
trabalhadores. Hoje, são os 
porta-vozes do capitalismo dos 
coronéis. 
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Páginas Centrais

Abaixo a exploração da mulher!
No Brasil, uma mulher é morta a cada duas horas. Apenas na cidade 

do Rio de Janeiro, há uma vítima a cada 24 horas. 40% delas têm entre 18 e 
30 anos. Levantamento feito entre os anos de 1997 e 2007 aponta que, 
nesse período, dez mulheres foram assassinadas por dia, em média. Em 
sua grande maioria, os agressores são companheiros ou ex-companheiros 
das vítimas. Por ciúme, traição -concreta ou imaginária-, rejeição: muitos 
homens acreditam que batendo, insultando, estuprando ou matando farão 
um “acerto de contas” e defenderão a sua “honra”.

Estamos trazendo esse debate, pois nas últimas semanas o 
noticiário nacional foi tomado por casos de absurda violência. 

O que mais chamou a atenção é o que envolve o goleiro do Clube de 
Regatas do Flamengo, Bruno. Ele, casado e pai de duas filhas, assumiu que 
se envolveu com Eliza Samúdio numa orgia da qual participou e que, um 
tempo depois, ela teria aparecido grávida, exigindo pensão e 
reconhecimento de paternidade. O desfecho chocou o mundo: após tê-la 
agredido e forçado a ingerir abortivos, segundo a investigação policial, ele 
teria arquitetado o sequestro e bárbaro assassinato da moça.

O outro caso, igualmente repulsivo, obteve repercussão 
infinitamente menor, até por considerarem-se as identidades dos 

agressores: o estupro de uma menina de 13 anos por dois adolescentes de 
14 anos em Florianópolis (SC). Os garotos são, um, o filho do delegado da 
cidade e, o outro, neto de Jayme Sirotsky (proprietário da Rede RBS, 
afiliada da Rede Globo na região sul). 

Segundo o laudo médico, a menina teria sido violentada, inclusive, 
com um controle remoto. Os garotos, menores de idade e membros de 
famílias influentes, contam com um certo “sigilo” por parte da imprensa! 
Neste meio tempo, acobertados pelas famílias poderosas, os adolescentes 
criminosos ainda se vangloriaram de sua “proeza”, certos de sua 
impunidade.

Recentemente, localizou-se o corpo da advogada paulista, 
desaparecida desde maio, Mércia Nakaxima. O principal suspeito? O 
namorado, que desconfiava estar sendo traído.

A primeira questão a ser levantada, diante de tantos casos, é: o que 
há na condição masculina que lhe permite sentir-se proprietário da mulher e 
onipotente para fazer com ela o que bem entender? Veremos que essa 
resposta não está em sua suposta “natureza” masculina, e sim de questões 
socialmente construídas.

Sentido histórico e social
A partir da constituição da propriedade privada dos meios de 

produção e da consequente necessidade de identificação dos herdeiros 
desse patrimônio, a sexualidade feminina -
seu poder de procriação- precisou ser 
altamente controlada. Desde a origem da 
propriedade privada, portanto, surge a 
família monogâmica, com a mulher 
passando a ser mais uma das propriedades 
do homem.

Tribos africanas e asiáticas que 
promovem a mutilação genital, total ou 
parcial, de meninas alegam exatamente 
isso para justificar seu ato: a mutilação do 
clitóris dificulta o prazer sexual e, portanto, 
impede a mulher de ter desejos e sentir-se 
atraída para outro homem que não o 
marido. Em geral, as meninas são 
mutiladas a partir da vinda da primeira 

menstruação -ou seja, quando inicia o seu poder de procriação-. 
Assim, a repressão e a violência sofridas pela mulher têm origens 

históricas que não se assentam na condição feminina em si, e sim na 
condição econômica e social. E são desses fatores socioeconômicos, e 
tentando ocultá-los, que surgem teses para dar comprovação metafísica e 
ideológica para a opressão. 

Ao longo da História, institucionalizou-se um modelo de constituição 
familiar de modo a garantir a passagem da herança. Nesse modelo, as 
mulheres foram completamente excluídas da vida social, consideradas 
apenas donas do lar. A partir dessa mudança social, as classes dominantes 
reproduzem a ideologia machista como forma de legitimar essa estrutura. 

Mesmo hoje, quando, através das lutas, as mulheres ocupam uma 
posição considerável no mercado de trabalho, o machismo é utilizado para 
permitir que os patrões explorem muito mais as 
mulheres trabalhadoras do que os homens. É por 
isso que, mesmo mais instruídas (as mulheres 
estudam mais anos que os homens) e em iguais 
serviços, as mulheres ganham cerca de 30% a 
menos que os homens.

A opressão de gênero tem aí um conteúdo 
de super-exploração que, quando somada à 
opressão racial, condiciona a mulher negra aos 
piores salários e postos de trabalho. Além disso, o 
machismo e a opressão servem para dividir e 
enfraquecer a classe trabalhadora e a sua luta, pois 
ao invés de unificarem-se contra o capital, acabam 
reproduzindo as opressões dentro dos locais de 
trabalho, sindicatos, etc.

A idéia do “sexo frágil”, concretamente, significa isso: a mulher frágil, 
submissa, incapaz de pensar por si própria, precisa de um homem ao seu 
lado, que lhe dê a direção. “Todo grande homem tem, por trás de si, uma 
grande mulher” dá continuidade à concepção da mulher como dependente 
do homem. O auge do machismo nos “ditos populares” provavelmente 
está no “podes não saber por que bate, mas ela sabe por que apanha”. Aqui, 
o homem, além de guia da mulher, é também o seu educador, o mestre que 
corrige a pupila de seus pecados!

Assim, o homem, em sua suposta superioridade intrínseca, pode 
apossar-se da mulher e dispor dela como um pertence seu, um objeto, uma 
coisa. E é na “coisificação” da mulher que se insere o debate sobre a 
prostituição. 

A “mão invisível do mercado” 

A prostituição não é uma invenção do 
capitalismo. Surge muito antes deste, como 
consequência da sociedade assentada na 
propriedade privada. 

Ali, a sociedade patriarcal subjuga a 
mulher às vontades e necessidades 
masculinas. Como é incapaz de pensar e de 
tomar decisões, é objeto, é coisa, é feita 
prisioneira de guerra, é vendida como escrava 
sexual, é prostituída pela própria família. 

Acreditar que a prostituição “é a 
profissão mais antiga do mundo” e que “ela faz 
porque gosta” é tratar o assunto de acordo com 
a lógica burguesa. Nenhuma mulher é prostituta 
porque quer! Todas, desde as que se prostituem 
para comprar comida às “de luxo”, encontraram 
na exploração de sua sexualidade o caminho 

mais viável para sua sobrevivência. A sociedade 
machista tira de si a responsabilidade coletiva 
para individualizar essa tragédia, que alcança 
picos inacreditáveis no tráfico de mulheres e na 
escravidão sexual. 

O capitalismo, que não criou a prostituição, 
potencializou-a a níveis inimagináveis. A “mão 
invisível do mercado” quer lucrar com tudo, 
comercializa tudo, torna tudo mercadoria, 
inclusive seres humanos. 

A prostituição não é um mal que atinge 
exclusivamente as mulheres. Atinge-as 
principalmente, mas cada vez mais alcança 
homens jovens e crianças. Lutar pelo fim da 
prostituição é passo fundamental na construção 
de uma sociedade onde os seres humanos 
possam, enfim, serem seres humanos livres!
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Nesse sentido, defendemos a descriminalização da prostituição, 
assim como o atendimento médico prioritário e o acesso gratuito a métodos 
anticoncepcionais e preventivos de DSTs. Entretanto, defender que a 
prostituição seja regulamentada enquanto profissão é aceitar a 
institucionalização de uma tragédia social que precisa ser extinta em caráter 
de urgência. Não defendemos leis protetoras para os escravos, pois 
lutamos pela extinção completa de todas as formas de escravidão. Logo, 
todas as formas de prostituição devem ser abolidas, pois invadem a 

No controle da capacidade reprodutiva da mulher, é parte 
fundamental a criminalização do aborto. Aqui, a Igreja católica serve aos 
interesses da classe dominante, como sempre, jogando à morte mulheres 
pobres que recorrem a clínicas precárias para abortarem.

Se para a pequena e grande burguesia o aborto é quase legalizado 
(desde que se pague uma pequena fortuna), as trabalhadoras e pobres não 
têm a mesma sorte. Mesmo que a lei assegure o direito ao aborto sob certas 
condições (caso de estupro, anencefalia fetal e risco de vida para a mãe), na 
prática, isso não acontece. A “Justiça” é tão lenta que, quando o resultado do 
processo chega, o procedimento oferece tamanho risco que já nem pode 
mais ser feito (clinicamente, o mais recomendável é que o aborto deva ser 
feito até a décima - quarta semana de gestação para não comprometer a 
vida da mulher).

A Igreja -que também condena o uso da pílula e da camisinha- afirma 
defender o direito à vida. Que vida, se não garante atendimento médico à 
mãe e ao bebê? Se não garante creche? Se não garante direito à moradia e 
alimentação a mulheres pobres e em situação de risco? Logo, a Igreja 
resume-se a falar e agitar o seu mundo ideal no abstrato, sem contribuir em 
nada para construir essa tal sociedade perfeita! Que o digam as vítimas de 

Tirem seus rosários de nossos ovários!

Diante de uma realidade de violência e exploração às mulheres, 
vemos muitos segmentos da sociedade levantarem a bandeira feminista. 
Mas é preciso refletir sobre a estratégia dessa luta. 

É possível acabar com o machismo dentro do capitalismo, tendo em 
vista que ele existe essencialmente para legitimar o modelo de estrutura 
familiar existente e permitir uma maior exploração a um setor oprimido da 
classe trabalhadora? 

Se, portanto, defender as mulheres é lutar contra o capitalismo, essa 
luta pode ser protagonizada por todas 
elas ou apenas pelas trabalhadoras e 
pobres, que sofrem os reflexos do 
machismo em sua vida social, econômica 
e doméstica, com baixos salários e a 
dupla e tripla jornada?

Para nós, a resposta é bem clara: 
a luta feminista deve ter um caráter de 
classe. As mulheres trabalhadoras devem 
ser protagonistas da bandeira feminista, 
levando a discussão ao seio da classe 
operária, ao movimento sindical, aos 
bairros e escolas, para combater o 
machismo que existe hoje e construir 
ferramentas classistas que permitam um 

intimidade do indivíduo e o submetem a uma relação mercenária 
inadmissível.

O Estado que queremos construir deverá pôr fim à prostituição, não 
pela repressão, mas pela condição de vida de que todos desfrutarão. Esta 
nova sociedade permite a mais ampla liberdade sexual a todos os 
indivíduos, de modo que ninguém seja obrigado a nada ou submeta-se para 
obter vantagens materiais, visto que toda e qualquer necessidade material 
deve ser suprida pelo Estado. 

pedofilia e freiras abusadas por padres e obrigadas, por estes, a abortarem!
Devemos, sim, lutar por um mundo ideal, que não é o mesmo da 

Igreja, com sua hipocrisia e falsos votos de castidade e de pobreza! Um 
mundo ideal sem patrões e empregados, sem concentração de riqueza, 
sem opressão e exploração, sem repressão sexual e violência!

enfrentamento aos patrões e governos. 
As candidatas à presidência Dilma Roussef e Marina Silva, por 

exemplo, não representam as bandeiras de libertação das mulheres, assim 
como Heloísa Helena tampouco representou em 2006. A vida das mulheres 
é constantemente submetida ao medo, à violência, ao assédio sexual, à 
dupla jornada e a salários mais baixos. Se depender das candidaturas de 
mulheres que levam adiante um programa burguês, porém, seguirão 
avançando projetos como o que prevê o aumento da idade de 

aposentadoria das mulheres, uma das 
poucas e reduzidas compensações que 
as mulheres recebem por sua imensa 
opressão.

Para lutar contra os ataques, e pelo 
programa da legalização do aborto, do fim 
da violência doméstica e por melhores 
salários e condições de trabalho, estas 
reivindicações devem estar ligadas ao 
programa de ruptura com o capitalismo e à 
defesa de uma sociedade socialista, onde 
mulheres e homens trabalhadores 
controlem a produção, as leis e construam 
uma moral e relações sociais diferentes. 

Pelo fim da violência contra a mulher!

A luta feminista é anticapitalista, classista e socialista! 

A Lei Maria da Penha foi 
criada, supostamente, para punir 
os agressores e proteger as 
mulheres. Entretanto, os absurdos 
índices de mulheres agredidas, 
em geral por seus companheiros, 
prova que, na prática, essa lei é 
insuficiente. 

Os abrigos para mulheres em 
situação de risco -vítimas de 
ameaça, expulsas de casa, 
desempregadas, gestantes, 
doentes e dependentes químicas- 
são reduzidíssimos. E um dos 
primeiros passos para protegê-las 

seria, justamente, afastá-las dos agressores. Esses raramente são 
punidos, até mesmo pela conivência social, que repete que “em briga de 
marido e mulher, ninguém mete a colher”. 

Assim, numa discussão de casal, diante de uma mulher que está 
sendo agredida, devemos cruzar os braços? Respeitar a “privacidade” do 
casal e não intervir? Esse conceito de privacidade e individualidade é 
tipicamente burguês: em nome do seu bem estar individual, ignora 

necessidades coletivas e problemas sociais.
Porém, a luta pelo fim da violência contra a mulher não se resume ao 

fim de espancamentos e estupros. A violência física e psicológica imposta 
pela prostituição também precisa terminar, assim como o constrangimento 
social imposto àquela que decide interromper uma gestação. 

A sociedade machista na qual vivemos violenta a mulher 
constantemente em todos os aspectos de sua vida, e acabar com isso 
depende de darmos um fim ao capitalismo e à sua ideologia mentirosa e 
opressora. 
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Reafirmar a Conlutas e uma alternativa socialista, 
de luta e pela base contra os governistas

Após a subida de Lula ao poder, em 2003, e a traição sistemática e 
generalizada da CUT, que passou a defender os ataques do governo e dos 
patrões, e “lutar” apenas por mais recursos estatais e cargos no governo, o 
que existiu de mais progressivo nas lutas da classe trabalhadora levou à 
formação da Conlutas.

No entanto, alguns anos após sua criação, a 
Conlutas, sob a direção política do PSTU, foi mudando seu 
rumo. Os atos próprios e combativos deram lugar a atos 
com os governistas; as bandeiras de denúncia do governo 
Lula e atos de rua foram substituídos por “exigências” ao 
governo, abaixo-assinados e pressão parlamentar. Os 
dias de luta dos negros, das mulheres e até mesmo os dias 
do trabalhador, no 1º de Maio, foram se esvaziando... E o 
pior de tudo: as chapas sindicais e o cotidiano da Conlutas 
deixou de ser baseado no enfrentamento à CUT e pela 
desfiliação desta central; para se converter em chapas 
com a burocracia e gestões sindicais em comum com os traidores.

O fim da linha desta política oportunista aconteceu com o processo 
de tentativa de fusão com a Intersindical. Foram cerca de 4 anos 
desperdiçados com acordos e negociações de cúpula, sem envolver a base 
das categorias, com seminários apenas para a vanguarda, sem debater o 
conteúdo da fusão, e sem uma experiência real de luta comum. Por fim, o 

patético e frustrado “congresso de unificação - Conclat” colocou por terra a 
esperança de uma unidade sem princípios, em que o programa era tão vazio 
que a “briga” pelo nome da nova central já foi suficiente para seu 
esfacelamento.

Este processo triste, porém, é decorrência dos erros e 
capitulações da direção deste processo, e não da 
incapacidade de fortalecimento das lutas da base. Pelo 
contrário: as greves e lutas dos trabalhadores só têm 
crescido nos últimos anos, e há não apenas disposição de 
seguir avançando, como de construir ferramentas superiores 
de luta. A Conlutas chegou a ser a expressão mais avançada 
disso tudo, mas hoje não é mais. A Conlutas, a partir das 
correntes que a dirigem, PSTU e grupos do PSOL, não 
impulsiona mais esta reorganização pela base.

Por isso, é necessário retomar o programa e as 
iniciativas de ação direta do surgimento da Conlutas, que 

deve reeditar uma campanha de massa de desfiliação da CUT, denúncia do 
governo e lutas contra a opressão, o rebaixamento de salários, a exploração 
e o capitalismo. Esta tarefa só vai poder ser levada adiante se construirmos 
uma nova direção para a Conlutas, já que a atual demonstrou que não tem 
mais este projeto.

Manobra: um congresso com 3 mil delegados não podia mudar o nome, 
mas uma comissão provisória, sem legitimidade e com 20 pessoas pôde.

Reafirmar a Conlutas, e organizar um pólo socialista e combativo dentro da CSP

Mesmo com a realidade saltando aos olhos de que não houve 
unificação nenhuma, e de que a “nova central” que sai do Conclat é ainda 
menor que a que entrou, o PSTU e a autointitulada Secretaria da também 
autointitulada Central Sindical e Popular (CSP) mantêm a avaliação de que 
“a histórica realização do Congresso da Classe Trabalhadora” fundou uma 
nova central. Isto, infelizmente, é mentira!

Mas, apesar de não 
reconhecer o óbvio, e de 
não ter a capacidade 
sequer de reconhecer 
sua responsabilidade 
sobre este fracasso, a 
direção da Conlutas no 
mínimo deveria manter 
sua “coerência”, que 
levou a que ficasse 
meses batendo o pé 
sobre a manutenção do 
v í n c u l o  d o  n o m e  
“Conlutas” na nova 
c e n t r a l .  E s t a  

reafirmação, até um pouco infantil, foi levada ao extremo de acusar quem se 
dispunha a deixar um nome em troca de construir algo superior como sendo 
alguém que estava “abandonando a Conlutas; querendo jogar sua história 
no lixo”. 

E agora, companheiros?
Os companheiros estão jogando esta história no lixo, e 

abandonando a Conlutas sem nem se ganhar nada em troca. Não se está 
avançando para lugar nenhum, tampouco construindo uma ferramenta 
realmente superior, mas o nome da Conlutas foi descartado. Se assumiu o 
ônus, sem obter nenhum bônus!

A direção da agora “ex-Conlutas”, 
enterrada sem ter sido morta, tranquiliza dizendo 
que: “Na proposta estará presente, em primeiro 
lugar, o respeito às deliberações tomadas pelo 
congresso e a manutenção do funcionamento de 
uma verdadeira entidade de frente única, e não 
baseada nos acordos permanentes entre as 
correntes políticas.” Seria cômico se não fosse 
trágico, o fato de que, palavra por palavra, nada 
disso é verdade.

 Não se está respeitando nem sequer as 
resoluções da própria direção da entidade, como o 
nome da Conlutas.

Para os revolucionários, é preciso 
reafirmar a Conlutas, retomando seu programa, 

Além da irracionalidade e capitulação disso tudo, o método com o 
qual se levou adiante esta decisão foi o pior possível. Ao invés de permitir 
que a base de 3000 delegados definisse isso, o PSTU e seus aliados estão 
fazendo o contrário: 
adulterando a votação do 
Conclat e mudando por 
cima, entre 20 pessoas, o 
q u e  “ a m p l a m e n t e ” ,  
segundo seus próprios 
textos, foi rejeitado – o 
abandono da Conlutas 
como nome.

Além disso tudo, 
os tais 20 da secretaria 
que tem votado políticas, 
mudado nome da central 
e se comportando como 
uma verdadeira nova 
direção da central, não representam direção nenhuma. Se fossem uma 
secretaria legitimamente eleita já não poderia deliberar e atuar como uma 
direção, mas nem isso são.

A tal “SEN”, de fato é SEM autoridade e legitimidade alguma, porque 
é produto de uma manobra ao final do Conclat, em que, com o plenário 
esvaziado a 800 pessoas, atônitas com o fracasso do Congresso, foi 
imposta uma lista de integrantes, sem votação nenhuma. As chapas que 
deveriam existir para concorrer à coordenação executiva foram ignoradas e, 
num golpe, foi cancelada a eleição. Em substituição ao voto, e a chapas já 
inscritas, a mesa fez uma manobra e “outorgou” uma executiva provisória, 
como nomes ainda em branco, para serem preenchidos depois, e com os 
protestos da poucas organizações ainda restantes até aquele momento.

rompendo com as chapas com os governistas e 
iniciando uma campanha por mais direitos, 
empregos e salário digno, com a implementação 
do piso do Dieese, reposição das perdas salariais 
e recomposição do valor das aposentadorias.

Para avançar neste projeto, e repudiar as 
conduções burocráticas e pela cúpula, é preciso 
atuar dentro da CSP, se este nome e processo for 
realmente artificialmente imposto, mas preservar, 
dentro da pretensa “nova central” um pólo dos 
lutadores, socialistas e revolucionários, que se 
construa como uma fração pública desta nova 
central, pela esquerda,e pela base.

Os trabalhadores precisam de uma nova direção
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Guerra do Afeganistão: o imperialismo entra cada vez mais fundo em um beco sem saída 

Recentemente, a declaração de um general norte-americano, 
responsável pela condução militar dos EUA e da OTAN no Afeganistão, a 
uma revista de variedades, foi responsável por demonstrar toda a 
fragilidade da ocupação imperialista no país. 

Stanley McChrystal declarou à revista Rolling Stone, em tom de 
deboche, que a linha “moderada” definida pelo Pentágono (Departamento 
de Defesa dos EUA) e o conjunto do governo Obama será responsável por 
mais uma derrota militar do país. 

O que McChrystal defendia era uma ofensiva ainda maior, com um 
grande contingente de militares ocupando o país e acabando com qualquer 
tipo de resistência à ocupação. Nada com o que Obama não concorde, e 

que inclusive já não venha tentando fazer, mas sem sucesso em função de 
que não há nenhuma condição política para isso.

O ex-general sempre teve total apoio de Obama, que no início deste 
ano aumentou em 320 bilhões de dólares o orçamento gasto nos dois fronts 
de ocupação, Iraque e Afeganistão, em 2010 e 2011. Da mesma forma, 
mandou mais milhares de soldados para o Afeganistão. 

Agora, seu substituto é David Petraeus, responsável pela execução 
das ordens imperialistas no Iraque e autor do manual da “contra-
insurgência”, uma teoria a ser aplicada em países a serem invadidos, com a 
finalidade de reprimir a população para que não se revolte contra os 
invasores. 

Dinheiro desperdiçado e mortes tornam a guerra cada vez mais insustentável
As declarações do ex-general não são isoladas. Pela direita, muitas 

empresas e políticos mais fundamentalistas se impacientam com o fracasso 
que vem se acumulando no Afeganistão. A “guerra de Obama”, que colocou 

todas suas fichas neste país, 
vem fracassando. Além do 
crescimento dos atentados e 
mortes dos soldados ocupantes, 
o vizinho Paquistão e a região de 
fronteira estão cada vez mais 
fora de controle ou com focos de 
resistência se multiplicando.

Os EUA já somam mais de 5 
mil mortos na guerra e os países 
aliados dos EUA que compõem a 
OTAN também já começam a ter 

um aumento significativo nas baixas, dificultando ainda mais para os 
Estados Unidos manterem a ocupação. Somente em junho deste ano, 100 
militares da OTAN foram mortos em conflitos contra a resistência. Não por 
acaso, vários países já abandonaram a coalizão afegã.

A Grã-Bretanha, por exemplo, em resposta a todas as dificuldades 
que vem enfrentando, anunciou sua decisão de abandonar o distrito de 

Sangin, ao sul do Afeganistão, considerada uma das regiões mais violentas 
e conturbadas do país, já que um terço das 312 mortes dos soldados 
britânicos ocorreu neste distrito. Assim, os 
britânicos irão retirar quase mil soldados que 
estavam na região.

Atualmente, a Grã-Bretanha, principal 
aliado dos EUA no Afeganistão, mantém cerca 
de 9.500 soldados, a grande maioria baseado 
na província de Helmand, local onde foram 
dados os conflitos mais sangrentos desde o 
início da ocupação

Esse é um caso exemplar, em que a população britânica já está 
repudiando mais esta guerra, num processo que pode repetir a rejeição em 
massa à guerra do Iraque, cujo resultado foi a desmoralização total e 
irreversível do governo Tony Blair.

Mesmo com um contingente de 150 mil soldados da OTAN, a 
resistência continua a crescer, mas, ao invés de recuar, Obama se prepara 
para votar no congresso norte-americano um aumento dos soldados. Todos 
os indícios são de um novo atoleiro para o imperialismo, numa repetição do 
Iraque e, mais longinquamente, do Vietnã, numa guerra que não pode mais 
ser vencida.

Bush e Obama duas faces de uma mesma política
Logo quando Bush começou a investida militarista, os EUA e seus 

aliados acreditavam que seria uma guerra fácil e rápida, já que as 
organizações que estariam contra a ocupação seriam facilmente 
esmagadas. Porém, o imperialismo somente somou derrotas 
desde seu início. Até agora, não conseguiram capturar Osama 
Bin Laden, considerado o grande troféu para os EUA, nem 
“pacificaram” lugar nenhum para seus negócios.  

As mortes entre os soldados norte-americanos não param 
de subir, fazendo com que fique mais difícil justificar a guerra. 
Enquanto os atentados em 2001 às torres gêmeas justificaram as 
guerras, ao ganhar  trabalhadores para uma política agressiva e 
lenta internacionalmente, o presente mostra a realidade de 
mortes dos soldados, que se tornam as recentes tragédias vivas 
entre a população norte-americana. 

Obama foi eleito com um discurso totalmente oposto ao 
de Bush. Seu discurso de mudanças, anti-belicista obteve 
adeptos por propor acabar gradualmente com a guerra no Afeganistão e 
retirar os soldados do Iraque, assim como fechar a prisão de Guantánamo 
em Cuba, associada às torturas e ausência de qualquer processo legítimo. 

Obama não só não cumpriu nenhuma dessas promessas, como 
vem se enredando cada vez mais numa rede que exige ainda mais gastos 
militares. O problema é que o reflexo disso, na população é uma oposição 

crescente ao governo. Bush pôde lidar com isso, pois sua base de 
sustentação era a direita fundamentalista e indústrias bélica e do 
petróleo. Obama, no entanto, tem sua força combinada pelo apoio 
patronal e pela sustentação popular. A perda do apoio e confiança 
dos trabalhadores, para Obama, é muitíssimo mais grave do que 
foi para Bush, portanto.

Assim, a burguesia imperialista dos EUA tem cada vez mais 
dificuldade em aplicar suas decisões. Obama já anunciou que, no 
fim do ano, terá que rever toda a estratégia que vem sendo usada 
na invasão, o que não significa que esteja garantida  alguma 
mudança, mas, ao menos, o governo está se sentindo 
pressionado para mudar de rumo.

Porém, por o governo Obama possuir muitas características 
como as de um governo de Frente Popular, o risco de perder o apoio que os 
trabalhadores depositam sobre seu mandato pode ter consequências 
desastrosas a seus interesses.

Trabalhadores dos EUA, Afeganistão e todos outros países do mundo 
contra a ocupação, para derrotar o imperialismo

A população norte-americana já vem percebendo que não tem nada 
a ganhar com a ocupação dos países do Oriente Médio ou seu 
entorno, como o Afeganistão. Quando a burguesia determina a 
invasão a outro país os trabalhadores do país atacante só tem 
a perder. Primeiro, com as verbas que poderiam ser destinadas 
a mais benefícios para os trabalhadores, e que passam a ser 
usadas para financiar a investida bélica; segundo, pelas 
inúmeras mortes dos jovens que vão para os fronts.

Enquanto isso, os trabalhadores do país atacado têm 
suas vidas totalmente destruídas. Sua casa vai abaixo pelas 
bombas que são atiradas, os tiroteios são constantes, suas 
esposas e filhas são estupradas; fazendo com que a única alternativa de 
continuar vivendo seja a luta. 

No caso do Afeganistão, a combinação de uma guerra sem sentido 
para a população dos países que atacam, e o ódio da população local e 
disposição de morrer para expulsar os invasores, cria uma conjuntura em 
que o imperialismo está impedido de vencer. 

Infelizmente, a principal organização que representa a resistência 

militar é a Al-Qaeda, que se trata de uma organização burguesa que utiliza 
métodos totalmente aversos aos métodos de luta dos 
trabalhadores, mas, mesmo não defendendo os 
interesses dos trabalhadores estrategicamente, é a 
expressão prática da luta contra o imperialismo .

Este tipo de alternativa, inevitavelmente, vai seguir 
se multiplicando enquanto não houver direções 
revolucionárias verdadeiramente dos trabalhadores, 
representando suas necessidades históricas e 
imediatas. Por um lado, é lamentável que a energia de 
luta operária e popular seja desviada de seu centro, que 

deveria ser a luta pelo fim do capitalismo e pela tomada do poder. 
No entanto, por outro lado, fica claro que há espaço para direções 

combativas e que, à medida que os socialistas consigam somar-se às lutas 
e iniciem a disputa programática pela defesa de um projeto dos 
trabalhadores, há condições de apresentar uma alternativa de luta, laica, 
socialista e revolucionária, integrando homens e mulheres, atuando por 
meio de ações políticas e militares, legal e ilegalmente.

Troca de comando militar demonstra o quanto governo não sabe que rumo seguir


