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Visite nosso site na internet:

www.movimentorevolucionario.org

Email: contato@movimentorevolucionario.org
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Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, Ed. Tocandiras sala 41
Bairro Centro 

Porto Alegre-RS: (51) 81310184 / 92232187

Restinga- POA-RS : (51) 91611754

Alvorada- RS: (51) 92560635

Gravataí - RS: (51) 93011531

Viamão - RS: (51) 92460043

Passo Fundo - RS: (54) 99617450

Rio de Janeiro - RJ: (21) 97887499 / 83339010

São Paulo - SP: (11) 37151557

Natal - RN: (84) 9965-8949

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro
Sede Rio de Janeiro - Rua do Riachuelo, 333 sala 1116 
Bairro Centro

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av. Rio Branco, n°829, Ed. Padre Cícero, sala 108
Bairro Centro
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Wikileaks revela crimes, mentiras e dominação do imperialismo

O wikileaks, antes de ser considerado quase um site 
terrorista, foi muito elogiado pela burguesia e pela imprensa 
internacional ,que agora o condena. A diferença é que antes as 
revelações eram sobre “segredos” marginais, sobre a África ou 
questões dos direitos humanos. Quando a verdade da diplomacia 
secreta começou a atingir o coração do capitalismo, isso tudo 
mudou.
O site foi registrado em 2006 e apresentado ao público de modo mais 
abrangente em 2007. Em 2008, ganhou prêmios da importante revista 
“The Economist” e em 2009 da Anistia Internacional, por conta de um 
relatório da Comissão Nacional Queniana de Direitos Humanos sobre a 
política de extermínio no Quênia.

Esta “lua de mel” acaba em abril deste ano, quando o site publicou 
um vídeo feito em 12 de julho de 2007, que mostrava a execução de civis 
iraquianos durante um ataque aéreo dos militares dos Estados Unidos. 
Dias depois, a organização divulgou uma coleção de mais de 76.900 
documentos secretos sobre a Guerra do Afeganistão. 

Em outubro de 2010, o wikileaks publicou sua maior 
“bomba”: quase 400.000 documentos secretos sobre o Iraque, 

Embora alguns governos tenham acenado com um 
apoio ao wikileaks e a Julian Assange, como o Equador, Cuba 
e, em menor medida, o Brasil, nenhum país, de fato, de 
moveu para questionar a ordem internacional de prisão do 
ativista, tampouco fez o básico para quem finge ser a favor 
das revelações de documentos secretos: abrir os seus 
próprios.

Lula, por exemplo, fez de conta que era solidário a Assange, como 
declarou, mas seu governo se recusou a abrir os arquivos dos porões da 
ditadura, e a recém empossada Dilma vai pelo mesmo caminho. Alguns 
documentos tiveram seu sigilo inclusive prorrogado, incluindo os célebres e 
ainda vergonhosamente secretos arquivos sobre o massacre da Guerrilha do 
Araguaia.

No fundo, todos os governos no mundo de hoje são incapazes de adotar 
uma diplomacia aberta a sua própria população, pois, sem exceção, são 
governos burgueses, que fazem parte de Estados burgueses, onde os 
interesses de classe de uma minoria de empresários, banqueiros e 
latifundiários é defendido contra os interesses de classe da ampla maioria de 
trabalhadores.

Faz parte da “natureza” de todo e qualquer governo sob o capitalismo 

manter ações e acordos secretos da população. Seus 
compromissos e suas intenções devem ficar escondidos e 
o público deve escutar a versão “engana-bobo” dos fatos. 

Assange e seu wikileaks não são revolucionários, 
tampouco é por ações deste tipo – revelar segredos pela 
internet – que se vai acabar com a exploração e com os 
burgueses, que fabricaram tantas mentiras e as seguirão 

fabricando. Isto só poderá acontecer quando os trabalhadores tomarem o poder 
para si e construirmos outra sociedade, socialista, em que nada mais precise 
ser escondido.

No entanto, a informação e a verdade sobre todos estes 
acontecimentos, relativamente, também são revolucionárias. Os bolcheviques 
(revolucionários russos, entre eles Lênin e Trótski), por exemplo, tinham como 
uma de suas mais importantes palavras-de-ordem “Abaixo os acordos 
secretos”, e, quando houve a Revolução Russa, em 1917, se passou a debater 
e discutir com a população a política internacional que o país deveria ter.

O wikileaks não fez nada parecido com isso, mas abalou as estruturas 
do imperialismo e jogou luz sobre seus crimes. Por isso; pela liberdade de 
expressão; e contra perseguição que hoje é contra Assange, mas mira em todos 
que não rezam pela cartilha imperialista; devemos dar todo apoio à divulgação 
do wikileaks e repudiar qualquer ameaça ou punição a seus integrantes.

descrito como um fantoche de Putin, no que seria a dupla Robin e Batman.
Entretanto, além das revelações entre óbvias, pitorescas e esdrúxulas, 

também há um farto material que desmoraliza a política internacional 
imperialista e prova, entre outras coisas, que há bases militares secretas 
instaladas em plena Europa, contra a concordância da população destes 
países. Durante anos, se mentiu que tais bases não existiam, e agora 
fica claro que os países europeus não passam de satélites dos EUA.

Em outra passagem chocante, o mundo fica sabendo que o rei 
Abdullah, da Arábia Saudita, repetidamente pediu aos EUA para atacar o Irã e 
destruir seu programa nuclear, além de, segundo registros, ter aconselhado 
Washington a "cortar a cabeça da cobra" enquanto ainda havia tempo. Isso é 
um crime histórico. Além de ter cedido o país como base para abastecimento e 
operações militares contra o Iraque, a Arábia Saudita agora é desmascarada 
como agente direta do imperialismo, exigindo que se promova um banho de 
sangue contra outros muçulmanos, integrantes do mesmo Oriente Médio.

Este fato deveria ser o suficiente para que se decretasse o boicote à 
Arábia Saudita no mundo árabe e muçulmano, e para que se organizasse a 
queda do regime ditatorial e entreguista do país. O silencio diante de uma 
revelação tão escabrosa mostra o quanto os demais países árabes da região 
acham o mesmo, e nada mais são do que colônias dos EUA.

No mesmo sentido, também foi revelado que a invasão genocida e 
nazista da Faixa de Gaza, com o objetivo de exterminar a população que resiste 
à fome, ao bloqueio e aos crimes de Israel, foi comunicada antecipadamente ao 
Fatah, grupo palestino traidor que controla a Cisjordânia, depois de dar um 
golpe no Hamas, junto de Israel e dos EUA.

O Fatah, que se autointitula a “Autoridade Nacional Palestina – ANP”, 
sabia antes que o massacre ia acontecer e não o denunciou. São tão criminosos 

e responsáveis pela tentativa de genocídio como os fanáticos 
sionistas, e deveriam ser expulsos e destruídos no Oriente 
Médio, junto com Israel, um Estado ilegítimo e artificial 
construído na região, o que também fica bem claro ao 
serem lidos os documentos. 

incluindo torturas de prisioneiros e ataques a civis pelos 
norte-americanos e seus aliados. Aí, o mundo veio abaixo.

No final de novembro, foram divulgados 
telegramas secretos de embaixadas e do governo dos EUA, 

com muito conteúdo grave, que era escondido da população, e 
outros temas sem relevância, mas que mostram a arrogância e a 

postura dos Eua como “polícia do mundo”.
Apenas dois dias depois, a Suécia, numa medida 

ridícula e claramente como laranja dos Estados Unidos, acionou a 
Interpol para que fosse decretada ordem de prisão contra Julian 

Assange, supostamente por crimes sexuais.
Esta farsa é o menor dos ataques à divulgação de documentos 

que as pessoas têm o direito de acessar. A perseguição a Assange e ao 
wikileaks, na verdade, é apenas a ponta do iceberg de uma série de 

ativistas que são mortos como “queima de arquivo”, e dos bastidores 
podres da política internacional, em que tudo é feito sem a 

participação, o conhecimento e muito menos a concordância da 
maioria das populações, em cada país

Depois de décadas controlando e manipulando o mundo inteiro, 
incluindo governo e pessoas, o imperialismo norteamericano e os países 
imperialistas europeus, em menor escala, enfrentam agora o espelho. O site 
wikileaks, que na verdade atua como uma organização política na internet, com 
milhares de colaboradores e uma rede enorme de informações, vazadas ou 
“hackeadas”, revelou segredos que antes nunca foram nem sonhados em 
serem obtidos.

Se antigamente, era preciso instalar equipamentos de som e imagem, 
infiltrar espiões e comprar traidores para obter algumas informações, o 
wikileaks agora jogou tudo isso no ventilador, ou melhor, na rede. E a verdade 
doeu em muita gente.

O principal responsável pelo site, o australiano Julian Assange, já foi 
ameaçado de morte, teve acusações plantadas contra si, envolvendo supostos 
crimes sexuais, e chegou a ser preso. O wikileaks foi banido de endereços 
eletrônicos e grandes empresas, como a Visa e Mastercard já boicotam suas 
finanças, num movimento mundial articulado da burguesia para tentar 
estrangular o financiamento do site.

Entre as principais denúncias estão os documentos que comprovam a 
interferência da diplomacia estadunidense em diversos países do mundo e as 
mentiras contadas por tanto tempo. O governo americano, por exemplo, estaria 
tentando “isolar” o presidente venezuelano, Hugo Chávez, do restante da 
América Latina, fazendo com que acreditassem que ele estaria “louco”, e que 
nem o Brasil dava mais crédito a ele. Nenhuma novidade.

Também veio a público que o governo chinês ordenou a invasão dos 
sistemas de computador do Google no país, assim como computadores do 
governo americano e de aliados do Dalai Lama e de empresas americanas 
desde 2002. Descontando a gafe de ser flagrado falando uma verdade que os 
bons modos entre os países impediriam, também nada de tão sério.

Até o estado de saúde mental da presidente 
argentina, Cristina Kirchner, teria sido investigado. O líder 
paraguaio, Fernando Lugo, seria objeto de investigação 
acerca de sua saúde e o presidente russo, Medvedev é 

Solidariedade  e  defesa                                           do wikileaks e Assange 

       Do céu ao inferno por                                    questionar o imperialismo

contra a repressão
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Páginas Centrais

A ocupação militar das favelas do Rio de Janeiro foi assunto e tema 
de discussão entre familiares em mesa de jantar, amigos em mesa de bar, 
estudantes nas salas de aula, trabalhadores no serviço; enfim, da 
população toda, que tentou e segue tentando entender se está certo ou não 
combater o tráfico de drogas e armas através da política da militarização e 
repressão às comunidades.

Os partidos eleitoreiros, a imprensa e a chamada “opinião pública” 
não tiveram dúvidas: foram unânimes em aplaudir a operação militar, os 
tanques na rua e a falsa ideia de “retomada dos morros”.

Os fatos, porém, mostram outra realidade. O histórico de repressão, 
abusos e massacres nos morros do RJ, assim como em comunidades 
pobres do país inteiro não está sendo substituído por uma “invasão cidadã” 
ou algo do tipo. É a mesmíssima coisa de sempre. A polícia subiu o morro, 
invadiu casas a torto e a direito, matou mais de 30 pessoas – quase todos 
desarmados e sem relação com o tráfico – e, quanto aos traficantes do 
morro, praticamente todos seguem soltos, ou nos próprios morros, ou fora 
deles, com as próprias viaturas da polícia tendo providenciado escolta em 
troca de propina. 

Depois, colocaram uma agência da Caixa Federal e um cinema 3D 
no Morro do Alemão... Mas o lixo segue cobrindo as ruas. Quem não tinha 
emprego segue sem nada e quem ganha mal segue ganhando mal, 
trabalhando muito e ainda tendo que dar explicação e se cuidar com a 
polícia, que perturba quem sai e quem entra no morro em função do trabalho 
(claro – estes não pagam propina). 

A moradia segue precária, não há rede de esgoto e a pobreza se 
mantém. E isso não vai mudar. A ocupação militar de um morro é a mesma 
saída que a direita sempre apontou para resolver os problemas sociais: a 
porrada. É o que pedem contra os grevistas, contra os estudantes que 
protestam ou contra os sem-terra. Não tem nada de novo. Ocupar morros 
para “mostrar autoridade”, ao invés de mudar a vida das pessoas que estão 
lá, não é nenhuma novidade e nunca resolveu nada. 

A saída fascista de “matar bandidos” (caso ignorássemos os 
trabalhadores mortos e aceitássemos que só traficantes foram mortos), 
além de expressar uma ideia vergonhosa de “limpeza social” e racial, 
culpando pobres e negros por sua pobreza e situação econômica marginal 
e ilegal, ainda é um pensamento irracional. Isso porque, para cada 
“bandido” morto, sem resolver o problema do emprego, salário e moradia, 
há dezenas de outros jovens sem futuro que se obrigam a ganhar alguns 
trocados como parte do tráfico. O problema, sem resolver a questão de 
fundo, nunca vai acabar.

O que a política de Lula e Sérgio Cabral, continuadas por Dilma, tem 
de violenta e reacionária, tem na mesma proporção de superficial e 
ineficiente. Enquanto se pautar o combate à violência social e ao crime 
organizado dentro dos marcos de seus efeitos, sempre ignorando as 
causas e condições para o surgimento e disseminação do crime na 
sociedade, certamente não só o crime nunca será combatido como seguirá 
crescendo e penetrando nas esferas da institucionalidade e da ordem 
capitalista.

Há uma idéia divulgada amplamente pelos meios de comunicação 
da elite brasileira, de que traficante bom é traficante morto e de que as 
favelas são tomadas por “gente desse tipo”. O caráter nazista da atual 
abordagem midiática se sustenta na imposição de que “quem é pobre é por 
que não se esforça” e que “se a maior parte dos pobres é negros é por que 
são vagabundos”.

Essa ideologia ignora a realidade. Historicamente, o capitalismo foi 
se estabelecendo como modo de produção tratando de concentrar as elites 
e as pessoas que participavam de alguma forma da vida produtiva nos 
grandes centros, enquanto que os pobres não recebiam emprego decente 
nem educação, e eram jogados às margens da sociedade. 

Os negros descendentes de escravos herdaram a condição de 
homens livres, mas também a miséria e a fome de seus antepassados, e o 
mesmo ocorreu com várias famílias que saíram do campo para viver na 
cidade e não encontravam trabalho. Por aí passa o desenvolvimento das 

favelas e da periferia. Na verdade, as massas que hoje habitam as margens 
da sociedade (as vilas e  os morros, conforme a cidade) historicamente 
foram excluídas dos centros urbanos e obrigadas a construírem barracos e 
irem se aglomerando nessas regiões. 

O Brasil de hoje ainda é retrato dessa história. Os jovens negros e 
pobres das periferias seguem sendo vítimas da exclusão social e da falta de 
oportunidades. É um círculo vicioso onde nascer numa favela cria uma 
situação de pobreza, violência e falta de assistência extremamente difícil de 
ser corrigida apenas por iniciativa própria. 

O resultado é que os negros ainda ocupam os piores postos de 
trabalho e são donos dos piores salários, além de terem uma taxa mais alta 
de analfabetos e menor grau de escolaridade. Assim, o racismo se mantém 
e se multiplica, e todo o horror que vemos hoje é apenas o efeito de causas 
profundas da superexploração de setores inteiros da classe trabalhadora. 

As bases histórica para o surgimento do tráfico e do crime.

Um programa socialista de combate ao crime
FORA POLÍCIA DOS MORROS!

Legalizar as drogas para acabar com o tráfico e o crime.

Hoje, mais da metade dos presos que ocupam as cadeias estão relacionados ao tráfico de drogas. A 
população carcerária do Brasil aumentou mais de 100% em 9 anos, saltando de 232.755, em 2000, 
para 473.626, no fim de 2009. No mesmo período, a população brasileira cresceu só 11,8%. Hoje 

estes números são maiores ainda. 
São centenas de milhares de pessoas, que gastam entre R$ 1,6 mil e R$ 5 

mil (segurança máxima) por mês, com segurança, alimentação e, 
principal mente, burocracia; além de que custa R$ 35 mil para 

se criar uma vaga no sistema prisional. E isso não resolve 
nada: os poucos que realmente controlam parte do tráfico 

seguem com suas atividades dentro das penitenciárias, e tanto eles como 
os outros – a imensa maioria que só cumpre ordens – acabam saindo muito 

mais “perigosos” do que entraram. 
E o tráfico de drogas é o maior motivo da prisão na maioria dos locais. 

Da multidão presa por ligação com o tráfico, porém, apenas 30% se refere a 
pessoas condenadas por tráfico superior a 100g. Isso quer 

dizer que há uma montanha de presos nas cadeias 
brasileiras, caríssimos, deixando de produzir, se 
tornando cada vez piores, e isso se resume quase 
que só ao “traficante pé-de-chinelo”. 
Da mesma forma, além do gasto milionário em 
prisões para uma multidão, em operações 
antidrogas e em policiamento ineficaz, o consumo 
aumenta a cada dia. Por mais que se “combata as 
drogas”, o número de dependentes e o volume do 
consumo de drogas não para de crescer.
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Contra a solução militar para a situação de miséria e violências dos 
morros do Rio, é preciso garantir uma alternativa de ocupação e emprego 
para quem hoje enxerga no tráfico uma forma de sobrevivência. É preciso 
exigir um plano de obras públicas e a construção de moradias, escolas e 
hospitais nas periferias das grandes cidades, como forma de garantir uma 
qualidade de vida melhor a essas comunidades e, sobretudo, gerar muitos 
empregos. 

As Forças Armadas, em qualquer situação, estão a serviço de uma 
polícia do Estado e da burguesia, que vai no sentido de garantir a 
conservação da ordem social e econômica atuais. Neste momento, são 
responsáveis por promover uma verdadeira limpeza étnica e preparar um 
grande “choque de ordem” até a Copa de 2014. 

Este desfecho é produto de um negócio que a própria burguesia 
criou. Agora, quando perdeu parte do controle ou quando isso pode 
atrapalha algum outro negócio seu, ela decide exterminar os setores mais 
frágeis do tráfico (seus homens armados nos morros), com a finalidade de 
salvar seus grandes representantes. No meio do caminho, morem inocentes 
que ficam entre as balas de dois setores que representam a mesma cadeia 
corrupta e criminosa.

Nesse sentido, é preciso discutir que tipo de polícia a população 
precisa. Não adianta dizermos que as UPPs representam um excelente 
projeto, mas que não dá certo porque também acabam se corrompendo, e 
que é preciso mudar a consciência e os métodos da polícia atual. Esse é o 
discurso de quem apoia a repressão, mas se envergonha de dizer isso 
abertamente.  

Na verdade, a polícia atual, enquanto braço armado do Estado 
capitalista, dos deputados, senadores e juízes que defendem os 
banqueiros, patrões e corruptos, jamais será modificada. A essência do 
aparelho repressor do Estado burguês é justamente garantir o lucro de sua 

As favelas não precisam de bombas e caveirão. Precisam de 
moradia e emprego dignos. A juventude pobre e negra precisa de educação 
de qualidade e acesso à universidade pública! Essa é a discussão que deve 
estar colocada na ordem do dia. A onda de violência social é fruto de uma 
realidade de desigualdade e contradições de classe que não podem 
continuar. Jamais será possível combater o tráfico e o crime preservando a 
atual estrutura capitalista de organização social.

classe dominante e reprimir a classe dominada quando for necessário. Isso 
vale para a Polícia Civil, a Militar e para as UPPs.

Além de também ser completamente sucateada, mal remunerada e 
pouco preparada, a polícia reproduz a ideologia de sua classe dominante, 
de tratar pobre e favelado como animais. Por isso, é comum os casos onde 
policiais invadem casas, roubam pertences dos moradores, agridem e 
matam inocentes, violentam e abusam de mulheres e crianças.

Por isso, é preciso defender acabar com a polícia capitalista, que age 
como bandidos de farda nos morros. A segurança dos trabalhadores deve 
ser obra dos próprios trabalhadores, e deve surgir combinada com uma 
mudança social e política profunda, junto com a legalização das drogas, o 
mutirão de obras públicas, investimento pesado em saúde, educação e 
moradia...

Defendemos uma polícia única, que seja eleita e controlada pelas 
respectivas comunidades. Uma polícia de fato a serviço da defesa da 
população em cada bairro desse país, e não para reprimir manifestações, 
movimentos sociais, ou mesmo para ocupar o Haiti e, agora, os morros do 
Rio. Uma polícia com pleno direito à sindicalização e que tenha seu mandato 
revogável a qualquer momento por aqueles que a controlam. 

Uma polícia de fato comunitária, a serviço dos trabalhadores e do 
povo, que combata os assaltantes, os agressores de mulheres e crianças, 
os pedófilos e estupradores. Por fim, uma polícia que se construa junto com 
a luta da classe trabalhadora e das massas contra esse sistema explorador 
e genocida, e que seja comprometida com a causa dos trabalhadores, 
disposta inclusive a lutar e exercer sua força contra aqueles que defendem 
um tipo de sociedade baseada na superexploração, no preconceito, 
na exclusão social, chacina e limpeza étnica.

Por uma polícia controlada pelos trabalhadores.

Emprego e moradia já!

Estes fatos mostram, por si mesmos, que a estratégia de proibir as 
drogas é um enorme fracasso. 

Os verdadeiros criminosos, que controlam e ganham muito dinheiro 
em cima da venda de drogas e tráfico de armas não estão nas favelas. 
Tampouco são oriundos da história de exclusão e miséria crescente. Os 
bandidos responsáveis pelo crime organizado são políticos, empresários e 
policiais corruptos que utilizam esse mercado extremamente lucrativo para 
enriquecer. 

As milícias são a expressão máxima da organização e do caráter 
burguês e institucional que o crime organizado tem. São verdadeiras máfias 
que lucram com a exclusão social promovida pelo Estado, cobrando um 
preço alto sobre os serviços de TV e gás, e ainda maior nas urnas através da 
compra de votos e coagindo e ameaçando todos que resolverem atravessa 
seu caminho.

As drogas e armas não entram nas favelas sozinhas. Nem são seus 
moradores a irem buscá-las nas fronteiras. Quem financia o tráfico é parte 
integral do próprio sistema capitalista. Constatando isso entendemos o 
porquê de não legalizar as drogas. A ilegalidade das drogas só beneficia os 
policiais corruptos e os grandes traficantes, que nunca são presos e lucram 
bilhões com um negócio que não paga imposto e não tem controle público.

Ao mesmo tempo em que a legalização das drogas faria despencar 

os assassinatos (especialmente da juventude dos morros), desincharia as 
cadeias e reduziria a corrupção, a violência e os gastos públicos; também é 
preciso questionar a própria situação das drogas hoje serem tão alastradas 
entre a população.

Como revolucionários, nós somos contras as drogas! Os patrões e a 
burguesia, como classe dominante, têm interesse que as pessoas se 
alienem e tentem fugir da realidade através de substâncias que lhes dão 
euforia ou consolo, mesmo que de forma artificial e momentânea. Os 
trabalhadores, porém, não ganham nada com isso. As drogas destroem a 
vida de milhões de trabalhadores, consumindo seu dinheiro, sua saúde e 
lucidez. Nós defendemos uma sociedade em que os trabalhadores tenham 
acesso à saúde, moradia, lazer, etc., e na qual a felicidade e o prazer sejam 
para todos, e venham a partir de uma vida melhor, sem necessidade de se 
drogas para enganar a si mesmo.  

Porém, esta nova sociedade não vai surgir dum dia para o outro. 
Enquanto isso, os usuários não devem ser tratados no marco da ilegalidade 
ou do crime e sim como uma questão de saúde pública. Inclusive, países que 
legalizaram as drogas apresentaram um quadro de recuperação dos 
dependentes químicos muito mais avançado, visto que o usuário se sente 
mais a vontade para buscar ajuda. 

Em grade parte também por isso, é preciso legalizar as drogas! 
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Haiti no caos: ocupação militar, eleição fraudulenta e 
mortos pela cólera. Os trabalhadores precisam tomar o poder.

Depois de um terremoto histórico, que acarretou mais de 200 
mil mortos, entre soterrados e sem assistência médica, e de 
consequências sociais que ainda abalam o Haiti e aprofundaram a 
miséria e a falta de perspectiva da população, agora existe um 
conjunto de fatores que deteriora ainda mais a sobrevivência no país.

Para começar, a manutenção das tropas de ocupação militar, 

chefiadas pelo Brasil, mas coordenadas de fato pelos Estados 
Unidos, provoca um cenário de violência e miséria combinado com a 
repressão que tenta impedir protestos. Diante das fraudes, da fome e 
do desespero, as tropas “de paz” são na verdade tropas de uma 
guerra contra os trabalhadores e quem ousa protestar, em defesa da 
“paz” dos senhores e patrões.

Depois de mais de 6 anos de ocupação militar, desde 1º de 
junho de 2004, o imperialismo norteamericano e o Brasil, como 
capacho na região, finalmente realizaram uma eleição no país. Mas 
foi uma eleição mais fraudada que as fraudadas eleições do 
Afeganistão e Iraque, que nenhum setor sério reconhece.

Os haitianos foram às urnas para escolher o sucessor do 
presidente René Préval, um golpista içado ao poder pelas mãos dos 
militares invasores, e que não foi candidato à reeleição. O resultado 
parcial das eleições em que sequer lista de votantes havia e em que 
candidatos foram impedidos de concorrer e todo o processo foi 
arranjado não poderia ter sido outro.

A ex-primeira-dama Mirlande Manigat, da coalizão 
colaboracionista e golpista hoje no poder, apoiado pelas armas 
brasileira e dos Estados Unidos, ficou com 30% dos votos válidos e o 
candidato Jude Celestin, apoiado pelo atual presidente, obteve cerca 
de 22% dos votos. O resultado foi 
tão descarado, com dois candidatos 
claramente “do sistema” nos 
primeiros lugares, contrariando o 
que se vê nas ruas, de indignação 
popular contra as tropas e o 
governo, que os protestos reuniram 
multidões.

Partidários do cantor e 
candidato à presidência Michel 
Martelly, apoiado pelo também 
cantor Wyclef Jean, conhecido 
internacionalmente e radicado nos 
EUA, foram a face mais visível dos 
protestos. Mas a revolta foi 
generalizada. Até mesmo o corrupto 
Conselho Eleitoral Provisório (CEP) 
do Haiti anunciou que revisará os 
resultados das eleições, tamanha a 
baixaria das eleições.

Barricadas de pneus em frente ao Palácio Nacional, que foi 
parcialmente destruído no terremoto que atingiu o país em janeiro, 
pedras e paus contra os militares da ONU e incêndios por toda parte 
deram o tom de uma indignação que já se manifestara em mais de 
100 mil pessoas contra a invasão. 

O Brasil possuía 1200 soldados no país, número aumentado 
para 1800 atualmente. Sob o pretexto de combater “gangues”, as 
tropas brasileiras e dos demais países não prenderam um traficante, 

Não é surpresa para ninguém que a ONU é inimiga dos mais 
pobres. Mas, no Haiti, o cinismo bate recordes. O enviado das Nações 
Unidas ao Haiti, Edmond Mulet, pediu o fim dos protestos motivados 
pela fraude eleitoral e pela epidemia de cólera que assola o país. 
Depois de matar milhares com suas balas e agora seus vírus, já que a 
cólera entrou no Haiti junto com suas tropas, a ONU ainda quer 
aplausos.

Os manifestantes bloquearam estradas, pontes e aeroportos 
contra a epidemia de cólera, que já matou mais de 2 mil pessoas, e 
que pode matar mais de 10 mil, pelos cálculos mórbidos que a própria 
ONU faz. 

um receptador, ou o que quer que seja. Nos bairros ricos, onde vivem 
os bandidos do Haiti, como em qualquer lugar do mundo, não há 
tanques. No entanto, nos bairros, onde os pobres gritam nas ruas 
contra o presidente, por não terem comida ou emprego, a ONU, os 
EUA e o Brasil chacinam trabalhadores. Num episódio em 6 de julho 
de 2005, tropas executaram um número incerto entre 23 e 80 
pessoas, mortas dentro de suas casas, quando as tropas procuravam 
membros do Partido Lavalas, do ex-presidente Jean Bertrand 
Aristide. É para defender os interesses políticos do atual grupo no 
poder que as tropas internacionais estão no país. E a defesa do 
governo é contra um inimigo: o povo trabalhador, faminto, doente e 
desempregado. 

Mais que manifestações orquestradas por Michel 
Martelly, que também não representa os interesses dos explorados e 
é tão pró-imperialista como os demais, as lutas radicalizadas que 

ocorrem nas ruas de Porto Príncipe 
e dezenas de cidades é contra a 
intervenção imperialista no país.

Algumas cidades como Cap-
Haitien, no norte do Haiti, foram 
palco de confrontos violentos, e 
pararam a capital Porto Príncipe, 
onde a sede do partido do 
pres idente René Préval  fo i  
i n c e n d i a d a  e  m i l h a r e s  d e  
manifestantes tomaram as ruas.

Devemos repudiar a farsa 
montada no Haiti, pois uma eleição 
não pode ser legítima num país 
ocupado, e a realizada no Haiti 
ainda foi fraudada do início ao fim. O 
plano dos EUA no Haiti, com o qual o 
Brasil colabora, é implementar um 
governo títere, para supereexplorar 
a mão de obra no país e impedir um 

novo exemplo de revolução popular, como o Haiti já fez, ao ser o 
primeiro país em que escravos tomaram o poder.

Os 16 candidatos que concorreram a eleição defendiam 
um plano de governo que não serve para os trabalhadores, de 
entrega do país para o imperialismo norteamericano poder instalar 
suas indústrias têxtil e ter uma mão de obra semiescrava.

Os trabalhadores devem seguir lutando, pelo não-
reconhecimento das eleições, pela expulsão das tropas e por um 
governo controlado pelos trabalhadores.

Este “apelo” da ONU mostra duas coisas: a primeira é que o 
imperialismo realmente não tem nenhum respeito ou consideração 
pelos trabalhadores, que além de estarem sendo exterminados, 
devem ficar educadamente em silêncio esperando a morte chegar, 
segundo a ONU; em segundo lugar, não deixa de ser um 
reconhecimento que os protestos não são obra de alguns poucos e 
sim da massa haitiana, que hoje questiona a presença dos invasores 
no país.

É hora de reforçarmos a pressão e expulsar à força, à bala e na 
luta os representantes do imperialismo neste país. Que o povo 
trabalhador do Haiti possa governar sua vida e seu destino.

Fúria popular contra a fraude gigantesca nas eleições

ONU pede o fim de protestos por epidemia de cólera no Haiti

Protestos abalam as eleições marcadas por fraude no Haiti

Militares da ONU reprimindo manifestação de trabalhadores. 
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Congelamento de salários, ataques aos aposentados e cortes de 30% em todas as áreas. 
Dilma vai passar a tesoura em tudo!

Antes mesmo de assumir, Dilma já mostrou que seu governo 
vai vir com tudo para cima dos trabalhadores. O orçamento de 2011 já 
terá incluído cortes líquidos de R$ 8 bilhões, conforme antecipado 
pelo ainda ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que segue em 
alta cotação no governo, tanto que será o futuro ministro das 
Comunicações. 
Outro ministro, ainda mais prestigiado, é Guido Mantega, atual e 
futuro ministro da Fazenda, que, no mesmo sentido, anunciou que 
todos os ministérios terão 30% menos dinheiro para investir em 2011.
As consequências desse pacotaço sobrarão para todos os lados: as 
obras ficarão ainda mais lentas, incluindo as do PAC e do anunciado 
PAC 2; salários ficarão congelados e um ataque contra a Previdência 
pode vir na forma de aumento da idade para se aposentar.
 Hoje, o atraso nas obras de infraestrutura, moradia, saneamento e 
saúde, por exemplo, já são absurdos. Estradas marcadas para serem 
inauguradas ao final de 2007, e iniciadas há mais de 10 anos, como o 
trecho sul da BR-101, não serão sequer concluídos até o final do 2º 
mandato de Lula. 
Hospitais, escolas e milhares de quilômetros de 
tubulação de esgoto também esperam na longa fila dos 
anúncios de papel, sem investimento nenhum. Mas o 

anúncio dos ministros de Dilma deixa claro: ISSO VAI PIORAR!
Até mesmo a atual coordenadora do PAC e futura ministra do 
Planejamento no governo Dilma, Miriam Belchior, confirmou que a 
execução de parte das obras do PAC 2 em 2011 deve ser postergada. 
E esta é a prioridade do governo...
 Junto da paralisação de obras, com reflexos em doenças básicas, 
que atingem os mais pobres; desemprego (com a diminuição dos 
empregos na construção civil); etc., o “ajuste fiscal” do governo Dilma 
vai levar a um processo recessivo no país.
Nem bem cresceu míseros 7% após um ano de queda livre, com o PIB 
caindo 0,6%, o Brasil já vai ter que pisar no freio, pois sua economia é 
completamente frágil e dependente do mercado internacional, ainda 
em crise.
Os cortes propostos, de R$ 8 bilhões, podem ser ainda maiores, e têm 
base em cálculos refeitos pela Receita Federal e pelo Ministério da 
Fazenda, que apontaram uma arrecadação que será menor em R$ 12 
bilhões em 2011, comparado com o previsto na proposta apresentada 
em junho pelo Ministério do        
  Planejam ento.        

Em novembro, segunda a Serasa Experian a 
inadimplência (não pagamento das contas, empréstimos, 
etc.) avançou 3,5% em comparação com outubro, 
registrando sétimo mês consecutivo de alta. A inadimplência do 
consumidor já é a maior dos últimos cinco anos!
A comparação mais correta, no entanto, deve ser de um mês com o 
seu equivalente no ano anterior, pois compara períodos iguais do 
ano, já que o comércio oscila muito em suas vendas dependendo das 
festas e outros fatores como o 13º salário. Neste critério, em relação a 
novembro do ano passado, a inadimplência avançou 23,2%, a maior 
variação nessa comparação desde 2001!
Nenhum indicador econômico “positivo” que o governo gosta de 
divulgar concorre com os 23% a mais de inadimplência, de um ano 
para o outro. A Serasa mesma explica: "A aceleração registrada 
em novembro é resultado do maior endividamento e 
comprometimento da renda do consumidor e do acúmulo 
de dívidas”. É o óbvio, mas, como se diz, o óbvio tem 
que ser dito.

Durante os últimos anos, para 
estimular o consumo, as pessoas foram 
levadas a se afundarem em dívidas. No 
cartão de crédito, nas parcelas de 10 anos 
do financiamento de carros, nos 30 anos da 
casa própria, na geladeira em 24 vezes; no 

empréstimo com desconto em folha, com 
desconto em conta e no carnê; a população 

está entupida de dívidas.
Não foi com aumento de salários que o consumo 

aumentou, e sim com crédito. Mas crédito é dívida, e 
agora as pessoas não têm como pagar. Entre os 

devedores, são os mais pobres as principais vítimas.
O s consu midores de baixa renda (que 

ganha m menos de R$ 500 mensais) tiveram alta 
de 8,6% em sua inadimplência, 
superando a média de 3,5%. No ano, 
estes mesmos consumidores 
aumentaram em 43,9% seu crédito, 
ou seja, suas dívidas. 
Há dois cenários possíveis diante 
de tanta dívida: ou elas não serão 
pagas (e a inadimplência vai 
subir ainda mais, junto com os 
juros), ou elas serão pagas, e as 

pessoas deixarão de consumir no 
nível atual ( o que vai gerar retração 

econômica, desemprego, etc.).
De qualquer forma, a bola de neve ainda nem 

explod iu, e o governo sabe disso.

Diante do endividamento crescente, o g o v e r n o  
teve que agir e, parcialmente, tentar dar um fim na f a r r a  d o s  
empréstimos. O governo fez um verdadeiro trancaço no crédito, ao 
elevar o compulsório bancário (dinheiro que é retido dos bancos sem 
que possa ser emprestado), impôr mais garantias aos empréstimos e 
aumentar juros.  
O impacto dessas medidas será brutal, para o consumo, para a 
produção e para o emprego. Deve haver uma queda de até 20% nas 
vendas de carros zero-quilômetro, por exemplo, o que deve atingir 
principalmente o consumidor de baixa renda que, por falta de 
recursos, optava pelos planos longos e sem entrada.
De acordo com concessionárias de veículos, antes do pacote, 60% 
dos financiamentos eram sem entrada. Essas vendas vão despencar 
e, com menos vendas, as fábricas produzem menos e contratam 
menos, quando não demitem. 
Quem comprar eletrodomésticos ou carro em prestações, mesmo 
assim, terá o bolso assaltado. A elevação de até um ponto porcentual 
nos juros faz com que a prestação de um Celta 1.0, bicombustível, 

financiado em 60 meses, sem entrada, por exemplo, suba de R$ 
610 para R$ 762. Ao fim de cinco anos, o comprador terá 

desembolsado R$ 9.120 a mais pelo carro, em razão da alta dos 
juros.
Este é um pequeno exemplo do desmoronamento do sonho de muita 
gente, que se multiplica em relação a outros bens de consumo mas 
envolve toda a cadeia do emprego e da vida da maioria da população. 
Com menos vendas, é possível que a inflação, que vem batendo 
recordes, suba ainda mais. Em 2010, o IPCA fechou em 5,91%, o 
maior em 6 anos. E os índices não atrelados ao governo mostram 
uma inflação maior ainda.
Independente da dimensão dos efeitos, porém, de uma coisa 
podemos ter certeza: tempos difíceis virão. E o governo, junto dos 
patrões, vai jogar este fardo mais uma vez sobre a cabeça dos 
trabalhadores. 
Precisamos reagir e derrotar Dilma e seu pacotaço. As entidades dos 
trabalhadores, estudantis e populares têm a obrigação de disputar e 
organizar os trabalhadores para lutar contra estas medidas e exigir 
que os ricos paguem pela crise.

Inadimplência do consumidor                                         cresce e é a maior  

Pacote de Lula/Dilma                            tenta controlar empréstimos

em cinco anos 


