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Barack Obama sede 
a pressão internacional.
Muda o discurso, sem 
que a prática seja alterada.

Novo Código
Florestal: destruição 
e degradação do meio
ambiente
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Um passo a frente: União
estável homoafetiva
reconhecida 
pela justiça!

Um Espectro Ronda A Europa:

A REVOLUÇÃO MUNDIAL 
BATE NA PORTA DO VELHO CONTINENTE.
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Seis meses se passaram desde o início de mandato de Dilma, e já 
houve tempo suficiente para perceber a forma que esse governo irá se pautar 
– com duros ataques à classe trabalhadora.

Lula durante seus oito anos de governo gastou muito para garantir 
lucros exorbitantes para empresários e banqueiros, tudo isso às custas de 
cortes nos gastos públicos, arrocho salarial, e aumento nos impostos. Agora à 
Dilma ficou a dura tarefa de fazer uma série de ajustes fiscais, o que significa 
arrocho, retirada de direitos e, por consequencia, piora na vida dos 
trabalhadores.

Antes mesmo de iniciar seu mandato, Dilma já anunciava um dos 
maiores cortes de verbas públicas da história do país. Foram 50 bilhões de 
reais cortados nos setores mais importantes para a população. Foram 
cortados da educação 3,1 bilhões, 4,3 bilhões da segurança, 8,5 bilhões para 
o ministério das cidades, etc. Isso faz com que os trabalhadores que já tinham 
acesso a um serviço público de ruim qualidade, agora a tendência irá piorar 
ainda mais. 

O governo efetuou este corte já que segue à rica a cartilha do Banco 
Mundial e do FMI, assim como estabeleceu a meta do superávit primário em 

Dilma entrega o patrimônio dos trabalhadores para a burguesia
Dilma com Medida Provisória 532 editada recentemente muda a 

estrutura da empresa de Correios criando as possibilidades de sua venda, 
ameaçando o patrimônio púbico e as conquistas dessa categoria. Dilma com a 
medida permite que as terceirizações e a precarização avancem ainda mais  e 
principalmente prepara o terreno para que ocorra a privatização. 

Toda a estrutura da estatal já mudará com a aplicação da MP, será 
construído um conselho de administração, que contará com a participação do 
ministro Paulo Bernardo, como presidente, e os donos das empresas 
subsidiárias que passaram a prestar serviço à estatal. Dessa forma mesmo 
que, neste momento, as ações não sejam vendidas, quem ditará as regras já 
será o capital privado e seu principal aliado, o governo.

Recentemente também foi anunciada a grande solução para 
resolver os problemas dos aeroportos – a privatização! Dilma vai privatizar 
três dos principais terminais aeroportuários do país. Guarulhos, Viracopos 
e Jucelino Kubishek. Além disso mais uma estatal será entregue ao capital 
privado. O lucro e o capital da Infraero, uma das poucas estatais que 
restaram, agora passarão a engordar as contas bancárias de 
especuladores e empresários bilionários. 

Mas os piores ataques à classe trabalhadora ainda nem 
começaram. Dilma prepara uma nova reforma da previdência visando 
aumentar o lucro dos empresários ainda mais à custa da retirada de direitos 
dos trabalhadores.

117,9 bilhões de reais, isso significa que ainda mais verbas públicas serão 
economizadas para pagar os juros da dívida pública. Em outras palavras o 
governo dará bilhões de reais para banqueiros enquanto ataca os direitos 
dos trabalhadores.

Não podemos deixar de lembrar do salário mínimo de fome aplicado 
por Dilma de R$ 545 logo no seu segundo mês de governo. Enquanto havia 
aumentado seu próprio salário em 110 % e o dos deputados em 43% 
chegando a receber mais de 26 mil reais mensais. 

Até mesmo as obras do PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento – a solução mágica que Lula encontrou para “aumentar” os 
empregos, não está saindo do papel, tudo por que o governo não possui 
mais verbas suficientes para continuar as obras bilionárias e ao mesmo 
tempo pagar os banqueiros e garantir os programas de incentivos de lucros 
para os empresários. O ameaça ate mesmo a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas.

O PT de Dilma se demonstra extremamente neoliberal sendo o 
principal partido da elite brasileira e fica em pé de igualdade com todos os 
outros que já passaram pelo poder federal.

Guido Mantega, ministro da fazenda, negocia com empresários, e ate 
mesmo com a centrais sindicais, um projeto em que desonera a parcela que 
os empresários pagam ao INSS, correspondente à 20% da folha de 
pagamento de cada trabalhador.. Dilma pretende paulatinamente diminuir 
esse valor nos próximos 3 anos chegando o mais próximo possível de 0.
Logicamente isso vai acarretar em um rombo ainda maior na Previdência 
Social. Segundo estimativas divulgadas pelo Ministro da Previdência 
Garibalde Alves, para cada ponto percentual de desoneração significam 
R$4,9 bilhões de reais que deixam de ser arrecadado para os cofres da 
previdência.

Mesmo que a cada ano a previdência atinja recordes de arrecadação 
(em 2009, por exemplo, o lucro foi de 3,6 bilhões de reais), o governo insiste 
em dizer que dá prejuízo. Assim o ministro divulgou que para equilibrar o 
rombo do déficit da previdência decorrente da nova reforma previdenciária, irá 
sobretaxar o lucro dos empresários em 2% dependendo conforme o lucro 
obtido.

Para o empresário é um ótimo negócio. De um lado ele deixa de pagar 
ao governo 20% de cada trabalha todos os meses, um valor que era 
repassado ao INSS para que o trabalhador possa posteriormente se 
aposentar, ou em caso de acidente ou desemprego, possa usufruir de um 
seguro. Em contrapartida passa a pagar uma pequena taxa diretamente ao 
governo para que esse faça o que bem entender com o valor arrecadado, já 

Dilma pouco tempo de governo, muitos ataques.

Aquilo que FHC não conseguiu fazer Dilma está aplicando
que deixa de ter o caráter de seguridade social.

A partir da aplicação do projeto o governo cria a necessidade de 
reformular ainda mais profundamente a previdência. Com a queda da 
arrecadação, Dilma e Mantega, criam a obrigatoriedade de que se aprove 
de qualquer maneira a elevação da idade mínima de aposentadoria. 

Enquanto vários congressistas discutem o fim do fator 
previdenciário, fórmula utilizada para atrasar o direito de aposentadoria, o 
próprio ministro da Previdência Social Garibalde Alves escancara o que 
pensa na seguinte declaração datada em 16 de março deste ano: “Eu 
aprovei o fim do fator, mas quando cheguei na Previdência, verifiquei que 
ele não pode simplesmente ser eliminado, pois passou a constar de uma 
equação que não pode ser mexida de qualquer maneira.”
 Assim o fator previdenciário pode estar com seus dias contados, 
porém a idade mínima para aposentadoria será elevado para compensar 
esta perda passando para 65 anos para os homens e 60 anos para as 
mulheres, com a posterior intenção de aumentar novamente. 

Todos esses projetos estão sendo escrito com a consulta direta dos 
sindicalistas do governo. CUT e Força Sindical escrevem conjuntamente 
com os ministros de Dilma todos os projetos que atacarão profundamente 
os direitos dos trabalhadores, tornando ainda mais difícil a possibilidade de 
aposentadoria. Restando a única alternativa de trabalhar ate morrer.

Reforma trabalhista da CUT e Dilma, o sonho de consumo dos patrões
O ataque mais absurdo que o governo conjuntamente com as centrais 

sindicais pelegas estão por aplicar é mais uma reforma trabalhista, em que 
preparam o terreno para que exista um grande desmonte em todos os direitos 
conquistados pelos trabalhadores. Nem mesmo as categorias mais 
organizadas ficarão longe deste ataque.

O sindicato dos metalúrgicos do ABC Paulista, reduto histórico da 
militância petista, encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei sobre 
as negociações salariais onde os acordos coletivos possam ser colocados 

acima da Consolidação das Leis Trabalhistas.
Isso na pratica significa que um sindicato negocia com seu patrão, e 

caso ele queira retirar algum direito, poderá fazer, já que o negociado, ou 
seja, o que foi acordado entre o sindicato e o patrão, prevalece, ate mesmo 
sobre o que consta na legislação. Na prática é a flexibilização total dos 
direitos.

A CUT aplica esse projeto por que não passa de um apêndice do 
ministério do trabalho e serve basicamente aos interesses do governo e 
dos patrões.

Derrotar Dilma e seus projetos
Os trabalhadores, nestes 8 anos de governo Lula lutaram, mesmo com 

todas as dificuldades existentes - principalmente as burocracias encasteladas 
nos sindicatos. Neste momento as lutas tendem a ficar ainda mais fortes, a 
exemplo do que tem ocorrido nos vários canteiros de obras do PAC, como 
Jirau e Suape.

Dilma tem o dever de atacar os direitos dos trabalhadores, como tarefa 

que a burguesia nacional e internacional depositou sob sua 
responsabilidade. E diante da necessidade dos trabalhadores 
responderem a cada um desses ataques não terá burocrata cutista, ou da 
Força Sindical que conseguirão frear a força das lutas dos trabalhadores.

Devemos fortalecer a ruptura com os governistas no movimento e 
colocar os trabalhadores a lutarem contra Dilma e seus ataques.
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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) 94187746

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

EDITORIAL !
Os ventos Árabes são soprados pelo mundo todo, assim 

iniciamos nossa 40º edição, mostrando que aquilo que os trabalhadores 
dos países do norte da África e do oriente médio começaram, agora 
também passa a acontecer na Europa. A crise econômica continua a 
quebrar países, a jogar a classe trabalhadora a uma pauperização não 
esperada, mas diante de tantos ataques aplicados pela burguesia e seus 
governos, os trabalhadores já possuem seus métodos de luta para 
responder. 

Assim os jovens espanhóis se colocaram a postos em frente a 
Praça do Sol em Madri, utilizando os mesmos métodos aprendidos na 
praça Tahrir no Egito. 

Os métodos radicalizados serão a tônica nas próximas lutas que 
acontecerão também no Brasil. O prelúdio disso já pudemos assistir, 
quando os operários insatisfeitos com as péssimas condições de 
trabalho, os alojamentos precários e principalmente os salários 
rebaixados, se colocaram em luta insurrecional nos canteiros de Jirau, 
em uma das maiores obras do PAC. 

Os bombeiros do Rio de Janeiro também demonstram que diante 
das necessidades dos trabalhadores não existem leis que empeçam a 
luta de seguir em frente. Assim, mesmo sendo considerados 
amotinados, os bombeiros seguiram mobilizados e conseguiram 
vitórias. Enquanto a verdadeira face de Sérgio Cabral ficava 
escancarada para quem ainda não conhecia seu lado facista. 
Cabral chamou aqueles que todo inicio de ano arriscam suas vidas para 
salvar os desabrigados dos deslizamentos, causados pela inércia do 
governo estadual, de vândalos, e daí para pior. Teve a coragem de dizer 
que os bombeiros usaram as esposas e filhos que apoiavam as 
mobilizações de seus maridos e pais, de escudo humano. 

Cabral é o principal governador da base de sustentação de Dilma, 
é literalmente a vitrine do governo petista, todo o mundo vê o Rio de 
Sérgio Cabral, assim tem carta branca para dizer esses absurdos e usar 
os “caveiras” contra seus próprios colegas de trabalho. 

Ao que tudo indica, os trabalhadores Árabes sopraram forte, e o 
vento está chegando ate o Brasil. 

RAPIDINHAS!



Código Florestal incentiva violência no norte do país. 

Paralelo a isso, enquanto os deputados, que se dizem defensores do meio ambiente, votavam a 
aprovação do novo código, aqueles que realmente lutam para garantir a preservação ambiental e suas 
pequenas propriedades, foram assassinados. O casal de assentados José Cláudio Ribeiro da Silva e 
Maria do Espírito Santo da Silva foram executado no interior do Pará justamente no mesmo dia em que 
o código foi aprovado. O casal lutava contra os madereiros da região e já haviam denunciado as 
ameaças à justiça e a polícia que mais uma vez nada fez. 

Após estes acontecimentos vieram a tona outros incidentes, denunciando uma região sem lei, 
onde a lei que passará a vigorar incentivará ainda mais aos madereiros e latifundiários. Entre 1985 e 
2010, 1.580 pessoas foram assassinadas no campo, segundo a Comissão Pastoral da Terra. Esses 
conflitos acontecem principalmente pela ausência total do estado na região, que não aplica a reforma 
agrária e, principalmente não defendem das ameaças os pequenos proprietários de terra e abitantes 
da região. 
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Novo código florestal: destruição e degradação do meio ambiente
O novo código florestal aprovado no congresso nacional por 

ampla maioria, de forma antidemocrática, é mais uma expressão da 
política neoliberal aplicada pelo governo de frente popular, visando o 
compromisso político com os grandes ruralistas e latifundiários do 
país. 
Apresentado por seu relator Aldo Rebelo (PCdoB-SP) designado pelo 
governo Dilma para cumprir a principal tarefa para satisfazer os 
latifundiários do Brasil. O projeto foi reverenciado com imensa 
satisfação pelos ruralistas que propõe uma série de medidas que 
visam aprofundar ainda mais o modelo de exploração dos solos e do 
campo voltado apenas ao 
mercado e ao lucro da 
burguesia e latifúndio. 

O pro jeto a l tera a 
legislação vigente desde de 
1965. Uma das principais 
mudanças aprovadas refere-se 
a mudança sobre as chamas 
APP (Área de Preservação 
Ambiental), áreas de reserva 
mínima, onde o produtor rural 
se compromete a garantir a 
proteção da mata nativa, sendo 
80% de reserva mínima na 
região da Amazônia, 35% no 
Cerrado, e 20% nas demais 
r e g i õ e s .  A s  m u d a n ç a s  
aprovadas d ispensam a  
proteção destas áreas em 
propriedades que possuem de 
20 a 400 hectares. Ou seja, 
desde que suas terras sejam 
distribuídas em pequenos lotes, 
o “agricultor” poderá destruir 
100% da mata nativa existente!

No  es tado  do  R io  
Grande do Sul, por exemplo, 
cerca de 90% ruralistas não 
cumprem com a  le i  de  
reflorestar cerca de 20% da 
área de produção, ou seja, 
estes ruralistas há anos vem 
destruindo o meio ambiente e 
lucrando com suas produções 
agora não precisaram pagar 
absolutamente nada ao estado 
por estes crimes. Na pratica a 
aplicação do código passa a dar 
autonomia quase que total aos 
ruralistas para terem plenos poderes a matas e campos do país.    
O projeto, escandalosamente anistia todos os latifundiários que 
plantam em áreas de encostas e topos de morros caracterizadas 
como APP´s, já que pela antiga legislação caracteriza-se como crime 
cultivar nestas regiões. 

O pacote foi aprovado com 
crises entre o governo já que o PT e a 
base aliada divergiram em alguns 
pontos. O PMDB representado pelo 
deputado Paulo Paiu (MG), adendou a 
Emenda 164 ao projeto que retira a 
exclusividade da união em poder definir 
os critérios de utilidade pública, baixo 
impacto ou interesse social para a 
regularização das terras, além de 
liberar plantações e pastos feitos em 
APP até julho de 2008. Por isso 
governo manteve-se contra até as 
ultimas conseqüências à emenda e 
teve sua primeira grande derrota no 
senado, perdeu até o apoio do PMDB, 
seu braço direito no governo.  A grande 
polêmica existente entre a velha direita, 

junto do PMDB e o governo, tratou-se somente de quem terá o direito 
de conceder anistia aos ruralistas desmatadores. 

O PT para manter sua aparência de defensor dos pobres e 
oprimidos utilizou um discurso totalmente injustificável para aplicação 
das mudanças na legislação. 

Aldo Rebelo quando explicava o projeto o pautava como um 
grande avanço por contemplar os pequenos agricultores rurais que 
atualmente plantam em áreas de APP´s e são considerados 
criminosos por isso. Mas na realidade os maiores desmatadores não 
são os pequenos agricultores e sim os grandes donos de terra do 

a g r o - n e g ó c i o  e  o s  
madereiros, dos quais tem 
tido grandes incentivos do 
governo Lula e Dilma. 

Os lat i fundiários 
continuam ampliando suas 
t e r r a s  e  c o n t i n u a m  
querendo mais. Essa é a 
rea l  exp l icação pe la  
alteração do código! 

Dados do próprio 
Incra (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária) demonstram que 
Atua lmente ,  130 mi l  
proprietários de terras 
concentram 318 milhões 
de hectares. Em 2003, 
eram 112 mil proprietários 
com 215 milhões de 
hectares.  

Na prat ica este 
projeto que se diz uma 
alternativa para o campo, é 
a representação concreta 
de uma reforma que acaba 
prejudicando a sociedade 
como um todo. Enquanto o 
mundo todo discute os 
problemas gerados pelo 
d e s m a t a m e n t o  
desenfreado, pelo CO2 
lançado na atmosfera, etc. 
Dilma e seu governo 
determinam aumentar 
a i n d a  m a i s  o  
desmatamento. 

O capitalismo e seus 
governos são incapazes de 

solucionar os mais básicos problemas existentes em nossa 
sociedade. Justamente por que prioriza o lucro daqueles que apóiam 
os grupos políticos e secundarisam os problemas que afetarão toda a 
sociedade.   
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Recentemente, o presidente norte-americano, Barack Obama, deu 
declarações demonstrando que esta insustentável manter uma política de 
ofensiva imperialista na região do Oriente Médio. Os Estados Unidos, mais 
fiéis aliados do nazi-fascista estado de Israel, mexeram num dos pontos 
cruciais dessa guerra que já leva mais de sessenta anos.

Após encontro com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, 
Obama defendeu que o futuro Estado Palestino seja criado tomando por 
base as fronteiras anteriores a 1967, o que provocou críticas dos 
israelenses. Afirmando que nunca se pode ter uma nação verdadeiramente 
pacífica baseada na "ocupação permanente", defendeu a retomada 
palestina sobre a Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém oriental. Detalhe 
que, em 1967, após conflito militar com Egito, Jordânia e Síria, Israel ocupou 

a península do Sinai, as colinas de Golã, Jerusalém Oriental, Cisjordânia e 
Gaza.

A questão dos refugiados palestinos seria vista posteriormente... 
Tudo isso em troca de palestinos e árabes, finalmente, 

reconhecerem o Estado de Israel e estancarem sua revolta e ataques. 
Obama altera seu discurso pela pressão sofrida pelo imperialismo 

nos mais recentes acontecimentos mundiais. Revoluções pelo mundo 
árabe colocaram em cheque seus principais aliados na região, o obrigando 
a reforçar seu verniz democrático escondendo seu caráter genocida. Assim 
como é obrigado a recuar devido a própria pressão interna ampliada com a 
aproximação das eleições presidências, onde precisa a todo custo 
distanciar-se das políticas de Bush e retomar o “Obama mudança” da época 
da campanha, mesmo que na prática os dois sejam iguais. 

A criação do Estado de Israel, em 1948, atendeu há uma demanda 
antiga do imperialismo. O Oriente Médio, assim como o mundo árabe e 
muçulmano, historicamente são regiões de difícil intervenção ocidental-
cristã-capitalista. Com o pretexto de recompensar o “povo escolhido” pelo 
holocausto sofrido nas mãos de Hitler, incentivaram a criação de um Estado 
no meio de uma região já ocupada, por um povo completamente diferente: 
os palestinos. 

Não satisfeitos com suas fronteiras entregues de mão beijada pelo 
imperialismo, os israelenses, ataque por ataque, com matanças 
desenfreadas, aumentarem seu território e expandirem suas fronteiras. 
Cumprindo o interesse do imperialismo em aumentar seu domínio sobre a 
região mais rica em petróleo. Assim, foram construindo assentamentos em 

A proposta de Obama é, para dizer o mínimo, indecorosa. 
Simplesmente porque Israel não deve voltar a suas fronteiras originais: deve 
é deixar de existir! Algo inventado não pode ser legitimado pela força do 
tempo, do dinheiro e do poderio militar. Embora seja assim que aconteça!

Os EUA sempre foram aliados irremediáveis de TODAS as políticas 
israelenses. Não à toa Obama lembrou isso em seu discurso, diante da ira 
israelense ao ouvir a “nova proposta”. Ele também observou que a ajuda 
financeira americana à defesa de Israel havia atingido durante o seu 
governo "níveis recordes". Defendeu ainda a importância da manutenção, 
com a ajuda dos Estados Unidos, da "superioridade" da força militar 
israelense sobre seus adversários potenciais na região. "Que Israel esteja 
forte e em segurança é do interesse nacional da segurança dos Estados 
Unidos", disse o presidente, assegurando que "compreendia o temor dos 
israelenses por sua existência" como nação.

Apesar dessa quase legitimação do genocídio praticado por Israel, 
entretanto, não podemos negar que houve mudança visível na política 
norte-americana. Em outros tempos, 
o questionamento às atuais 
fronteiras israelenses e a proposta 
de consolidação de um Estado 
Palestino sequer ocorreriam. 

Ainda assim, na prática, a 
proposta de Obama em nada muda 
a prática imperialista imposta ate 
então.

Primeiramente porque aceita 
a existência do estado de Israel - 
Estado inventado e ilegítimo. E 
segundo, porque condiciona a 
oficialização do Estado Palestino ao 
r e c o n h e c i m e n t o  d o  e s t a d o  
israelense.

E principalmente que na 
prática nada muda segundo a 
“proposta” de Obama o estado 
Palestino somente será reconhecido 
mediante a sua não militarização. O 
que significa que sua soberania 
estará totalmente ameaçada, ainda 
mais levando em consideração que 
o estado Palestino continuaria 
fazendo fronteira com o estado 
judeu, o segundo mais poderoso 
exército do mundo. Mesmo que 
fosse aplicada essa proposta o 
terreno estaria pronto para um novo 
banho de sangue palestino para a 
retomada de territórios por Israel.  

cima das casas de outras pessoas, de pessoas de outra raça e de outra 
condição socioeconômica. Assim, o racista Estado de Israel responde com 
bombas de canhão e ataques de um dos exércitos mais bem equipados do 
mundo contra pedras, bombas de fabricação caseira e munição primitiva.  

O nazi-fascista Benjamin Netanyahu teve a cara de pau de afirmar 
que, caso retornasse às fronteiras de 1967, Israel ficaria desprotegido, e 
eles têm o direito de defenderem-se. Defenderem-se de que, se eles mais 
atacam do que se defendem? É o estado de Israel que não se constrange 
em apontar armas contra mulheres e crianças desarmadas! É o estado de 
Israel que, hoje, e há mais de sessenta anos, promove o genocídio contra os 
palestinos, enquanto o imperialismo assiste de braços cruzados!

A proposta de Obama

Barack Obama sede a pressão internacional. 
Muda o discurso, sem que a prática seja alterada.

A invenção de um Estado

Territórios sob domínio israelense
Territórios sob domínio palestino 

Isso significa que somos contra os judeus? Não! Os judeus têm todo 
o direito de existirem e praticarem a sua religião, em qualquer canto do 
planeta, assim como católicos, budistas, muçulmanos... Mas o que eles não 
têm é o direito de criarem um Estado só para si enquanto oprimem e 
massacram um outro povo.

Não apenas inventou-se um estado só para eles, como estamos 
falando de um Estado racista, genocida, que pratica o terror e a ocupação 
permanente sobre outros povos e Estados. Israel exige reconhecimento, 
sem dar qualquer reconhecimento àqueles que oprime!

Defendemos a imediata retirada das tropas e assentamentos 
israelenses da palestina e a extinção do estado de Israel. Os judeus que 
querem continuar vivendo na região, que continuem, mas dentro de um 
estado LAICO e PALESTINO onde todas as raças, etnias, religiões possam 
viver harmoniosamente a exemplo do que ocorria anteriormente a 
constituição do estado israelense. 
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O movimento GLBTT´s conseguiu uma grande vitória com a provação 
pelo STF da legalização da união estável de pessoas do mesmo sexo no Brasil, 
o segundo país na America Latina a reconhecer este direito, depois da 
Argentina.  Também em outros países como, a Holanda, Bélgica, Espanha, 
Canadá, África do Sul, Noruega, Suécia, Portugal e Islândia a união civil entre 
um casal gay é legalizada. 

A partir de agora casais gays poderão manter uma união estável 
reconhecida pela justiça. Isso garante direitos comuns a casais heterossexuais 
como pensão, herança, regulamentação da comunhão de bens e previdência. 
Também deve facilitar a adoção de crianças. A partir da decisão em comum o 
casal homossexual pode pedir o reconhecimento da união civil em cartório, ou 
juridicamente comprovar a união estável a fim de usufruir dos direitos comuns a 
casais heterossexuais. A legalização jurídica da relação entre homossexuais foi 
um passo importante na luta contra a homofobia no Brasil, mais precisa 
avançar.

Apesar da garantia de direitos a justiça continua sem reconhecer o que 

a união entre pessoas de mesmo sexo constitui uma família, para o ser continua 
sendo constituído de homem e mulher. Apesar de parecer meramente uma 
discussão semântica, o não reconhecimento como uma família continua 
tratando de forma preconceituosa a união entre pessoas de mesmo sexo. Onde 
dois homens ou duas mulheres que adotam uma criança permanecem sem ser 
reconhecida como uma família consolidada.

Essa medida não foi simplesmente uma concessão do STF para esse 
setor da população, mas foi a resposta a um problema recorrente. Atualmente 
dentro dos tribunais de todo o país existem inúmeros processos judiciais onde 
parceiros de longa data reivindicam seus direitos por ter passado anos 
compartilhando a vida contra pessoa. São contabilizados cerca de mil projetos 
favoráveis a casas homoafetivos, o que já garante que inúmeros outros casos 
possam vir a ser favoráveis, por serem considerados jurisprudência, ou seja, 
para casos similares decisões similares. O que acaba gerando mais custas ao 
Estado, por todas as analises judiciais, etc. 

Assim o STF preferiu encurtar o caminho e colocar com caráter de lei a 
união estável e todos os direitos que isso concerne. 

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) criticou a decisão 
Supremo Tribunal Federal que reconhece a união estável entre parceiros 
homossexuais e como se isso não fosse o bastante disse que a Corte 
“ultrapassou os limites de sua competência a permitir atos antinaturais”. 
Segundo a instituição, uniões homossexuais “não podem ser equiparadas à 
família, que se fundamenta no consentimento matrimonial, na 
complementaridade e na reciprocidade entre um homem e uma mulher, abertos 

à procriação”. Defendemos o direito das pessoas serem livres para escolher a 
sua orientação sexual, sua forma de estrutura familiar, como bem quiserem. A 
igreja católica ao ser contra a união homossexual mostra seu verdadeiro papel 
na sociedade de oprimir e dividir os interesses da população para administrar 
em conjunto com a burguesia o estado capitalista que tem como principio dividir 
a classe trabalhadora para melhor oprimir e explorar.      

Igreja Católica preconceituosa e homofobica.

Opressões e Socialismo, o que eles têm a ver?

Um passo a frente: 
União estável homoafetiva reconhecida pela justiça!

Hoje no país ter atos homofóbicos, violentos e discriminatórios não é 
considerado crime ou abuso contra os homossexuais, por isso a luta para exigir 
do governo Dilma a aplicação do PLC (Projeto de Lei Complementar) 122, 
criada para ser uma lei anti-homofobia, é importante para que os agressores 
sejam devidamente punidos. 

Somente em 2008  foram registrados 3 mil mortes de homossexuais, 
tendo como motivo, sua orientação sexual segundo Conferência Paranaense 
de Direitos Humanos e Políticas Públicas de Gays, Bissexuais, Lésbicas, 
Travestis e Transexuais, isso prova que a aplicação deve ser imediata para 
resolver este extermínio que acontece de forma camuflada e  pouco divulgado 

na mídia. Mas também não podemos nos iludir de que somente uma lei possa 
resolver todos os problemas da homofobia. O governo deve garantir 
acompanhamento aos agredidos como assistência psicológica contra os 
possíveis traumas de violência verbal, física e segurança, porém a lei por si só 
não é o suficiente. Acaba resultando nos mesmo problemas encontrados na lei 
Maria da Penha,  criada para punir a violência à mulher mais que na pratica não 
oferece assistência e segurança  e muitas mulheres por saberem disso 
acabam não denunciando, e ou, quando denunciam acabam assassinadas. 

A PLC 122 é uma reivindicação legitima e necessária dos movimentos 
GLBTT´S  mas somente a luta direta nas rua e de mais setores oprimidos  será 
possível  obter conquistas plenas. Criminalização imediata da homofobia já! 

Unir com mais força e sem abrir mão dos princípios

Desde que começamos a construção de nossa nova organização – o 
Movimento Revolucionário –, nos preocupamos em debater os problemas 
causados pelo Capitalismo e, em especial, aos setores oprimidos dos 
trabalhadores: mulheres, GLBT's (Gays, Lésbicas, Bissexuais e 
Transexuais) e negros. Queremos continuar trazendo polêmicas 
importantes para nosso site e jornal, por isso, críticas e sugestões são muito 
bem vindas. Hoje falaremos em especial sobre GLBT´s

Discutir sexualidade dentro de nossa sociedade sempre é 
“complicado”, viver sob uma pilha de valores ideológicos que interessam há 
meia dúzia é muito difícil. Entretanto, o Movimento Revolucionário gosta 
realmente da ousadia, da discussão, da revolta e quer discutir, também, 
sobre os setores oprimidos da nossa classe trabalhadora e mostrar que 
essa não é uma luta específica de pessoas e sim de setores de uma classe. 

A opressão aos gays, lésbicas, bissexuais e transexuais é produto 
de um sistema desigual e explorador que vive hoje uma agonia profunda. O 
Estado Capitalista necessita de uma série de instituições para poder manter 

o privilégio de alguns, sua classe dominante – a burguesia – se utiliza de 
todas elas para explorar e oprimir os trabalhadores. Um conjunto de 
ideologias ajuda na construção dos valores do “cidadão de bem”. Mas a 
realidade é que aquilo que fomos obrigados a entender que é o correto, na 
prática não tem valor algum, e não passam de preceitos morais de uma 
sociedade falida

O capitalismo tenta de todas as formas e já começa a transformar 
uma luta de libertação em mais lucro para a burguesia. É só vermos o que 
se tornaram as paradas gays e outras manifestações GLBT's: grandes 
balcões de negócios altamente lucrativos para boates, shows e casas 
noturnas. Além de promoção de dirigentes GLBTT's que não tem 
compromisso com uma luta consequente e real contra a fonte de todos os 
preconceitos: o capitalismo. Até podemos obter conquistas parciais, 
mercantilizadas e manobradas, mas a emancipação de todos GLBTT´s é 
uma tarefa para uma nova sociedade, construída sem preconceitos e 

interesses individuais, uma 
sociedade livre, laica e 
socialista. A luta para 
acabar com o preconceito é 
uma luta anti-capitalista e, 
justamente por isso, deve 
estar lado a lado dos 
trabalhadores em todas as 
greves, ocupações de terra, 
manifestações estudantis e 
do movimento sindical, até 
q u e  o s  
trabalhadores/trabalhadora
s e a juventude tomem as 
r u a s  e  c o m e ç a m  a  
construção de um novo 
Estado Socialista, livre e 
sem preconceitos.
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UM ESPECTRO RONDA A EUROPA:

A Revolução Mundial Bate Na Porta Do Velho Continente.
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Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

A democracia real reivindicada 
nada mais é do que a democracia operária, 
popular e socialista. Um governo 
democrático de verdade só pode existir se 
for controlado pelos trabalhadores e pelo 
povo, a partir dos conselhos e organismos 
q u e  e x i s t e m ,  c o m o  s i n d i c a t o s ,  
associações de moradores e assembléias 
populares, como ocorrem nesse momento.

O método de luta da Praça Tahrir no 
Egito e da Porta do Sol na Espanha, tem 
algo em comum: mostram que o poder dos 
debaixo e a democracia real surgem das 
lutas, das ocupações e no coração das 
revoluções, para poder avançar e se 
converter no poder oficial, operário e 
popular. Entretanto, há algo que falta na 
revolução espanhola e que existiu no Egito: 
a presença da classe operária junto ao 
acampamento, através da greve geral 
insurrecional. Ou seja, no Egito, o país 
parou até cair Mubarak. Na Espanha, um 
dos entraves do acampamento e das 
mobilizações é a falta de operários e 
trabalhadores em greve para impor os 
métodos de luta da classe trabalhadora. 

Ao mesmo tempo, há um elemento 
determinante ausente, por enquanto, tanto 

no mundo árabe quanto na Europa: a 
existência de um grande partido 
revo luc ionár io ,  in te rnac iona l is ta ,  
independente da burguesia e de combate. 
Não um partido pra disputar eleições 
apenas. Mas um partido pra organizar a 
revolução e junto dos trabalhadores e do 
povo, tomar o poder nas fábricas, no 
campo e também no terreno político.

O programa da expropriação da 
burguesia, estatização de todas as 
empresas estratégicas e do controle das 
riquezas por parte de quem produz as 
mesmas, só pode ser agitado e 
disseminado entre as massas com muita 
propaganda, organização e disciplina. 

Por isso, a tarefa mais importante, 
imediata e histórica nesse momento, é o 
fortalecimento e aglutinação dos grupos 
revolucionários que existem pelo mundo, e 
que se encontram dispersos hoje. Nós, do 
Mov imen to  Revo luc i oná r i o ,  nos  
colocamos a serviço dessa tarefa. Todos 
nossos esforços vão no sentido de 
e s t r e i t a r  r e l a ç õ e s  c o m  g r u p o s  
revolucionários de outros países.  Por isso, 
prestamos nossa mais profunda 
solidariedade à revolução espanhola e 
mundial.

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

P o r  t r á s  d e  t o d o s  e s s e s  
acontecimentos históricos, que marcam 
um novo período ainda mais revolucionário 
a nível mundial, existem lições teóricas que 
devem ser entendidas, como única 
maneira de termos a política correta nas 
lutas.

Quando das revoluções na Tunísia 
e Egito, a imprensa e ideólogos burgueses, 
junto com os partidos de esquerda 
reformista, moderados e eleitoreiros, 
pregavam que o que estava em curso 
naquela região eram apenas revoluções 
democráticas, que exigiam o fim da 
ditadura militar e a abertura do país, para 

que as pessoas vivessem livres e 
pudessem exercer seus direitos políticos, 
mesmo que não houvessem alterações 
profundas no modelo econômico e social 
vigentes. 

Esses sabichões ignoravam o fato 
de que as massas árabes lutavam contra a 
crise econômica e a miséria social 
crescente, mesmo que sem ter uma 
clareza desse fato, que se agravou quando 
muitos desses, até então imigrantes no sul 
da Europa, perderam seus empregos no 
velho continente e voltaram para seus 
países do norte da África, encontrando 
uma realidade ainda mais deplorável.

Esse processo determina o 
conteúdo das maiores revoluções das 
últimas décadas. O povo árabe não luta 
apenas pela derrubada das ditaduras, mas 
fundamentalmente contra todas as velhas 
i n s t i t u i ç õ e s ,  r e s p o n s á v e l  p e l o  
desemprego, baixos salários e péssimas 
condições de v ida,  e  isso leva 
inevitavelmente a se confrontar com o 
sistema capitalista em seu conjunto, 
independente de quais instituições faz uso. 
Esse é o conteúdo, anti-capitalista, das 

mobilizações em curso no Norte da África e 
que ainda são processos abertos, em 
disputa, visto que de um lado as massas 
precisam de uma vida nova e, de outro, a 
burguesia “democrática” tenta bloquear a 
revolução para que seja apenas uma 
revolução democrática, e não social, a 
chamada reação democrática.

Para dar razão aos marxistas e dar 
um golpe frontal nos grandes intelectuais 
burgueses ou reformistas, nesse 
momento, é levantada na Espanha e na 
Europa com uma força colossal a mesma 
palavra de ordem: “democracia real”! Mas, 
lembrando, a Espanha é governada pelo 
primeiro ministro Zapatero, do PSOE – um 
governo de frente popular, de “esquerda”, 
“democrático”, liberal - aliás, a máxima 
democracia que a burguesia pode 
conceder, para que não perca seus 
privilégios e seu poder enquanto classe. 
Não existe democracia no capitalismo 
superior a um governo de Frente Popular. 
Mesmo assim, as massas pedem 
democracia e lutam contra Zapatero, que é 
a cara de tudo que vai contra a democracia 
nesse momento.

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

Recentemente os ventos árabes 
foram sentidos pela Europa, cerca de 50 
acampamentos de massas tomam conta 
das praças das principais cidades da 
Espanha, seguidos de muita luta e greves 
em Portugal, Grécia, Itália, França, etc. 

O 15-M, como ficou conhecido as 
mobilizações e tomadas das praças 
espanholas que se iniciaram em 15 de 
maio, foi muito mais além do que um 
simples protestos antes das eleições 
municipais, que ocorreram em 18 de maio e 
marcaram a derrota política do PSOE 
(frente populista) e a vitória eleitoral do PP 
– Partido Popular, de direita. 

Mas na verdade quem ganhou as 
eleições, numérica e politicamente, foi a 
abstenção e o boicote, que somaram 33% 
no país, e 47% em Barcelona, foco principal 
do acampamento e mobilizações. 

Tudo começou com uma luta contra 
uma lei de direitos autorais na internet, que 

restringia a liberdade das redes sociais, 
mas que se somou a uma insatisfação 
geral com todos os partidos políticos 
espanhóis e com o poder dos banqueiros e 
corruptos.

Milhares de pessoas nas ruas, 
acampadas, exigiram mudança radical na 
política e na democracia do país. 
“Democracia Real” é a palavra de ordem 
que sintetizou o conjunto de reivindicações 
dos espanhóis, cuja explosão das lutas, 
entretanto, está ligada à situação da crise 
econômica e social que assola o país e, 
especialmente, do altíssimo desemprego, 
que chega a 45% entre jovens de 18 a 25 
anos. 

O método de organização nas 
praças, em especial na Porta do Sol em 
Madrid, expressa o potencial de poder 
popular e governabilidade que vem desde 
os debaixo. A limpeza, alimentação, 
segurança, imprensa. Tudo é realizado de 
dent ro  do  acampamento  com a  
participação de vários grupos de trabalho. 
As principais decisões são tomadas em 
assembléias geral. Se tratando de um dos 
mais progressivos movimentos que se viu 
entre os trabalhadores espanhóis. Porém o 
movimento ainda não atingiu o coração do 
capitalismo. A produção ainda não foi 
atingida em cheio já não contou com 
adesão massiva de amplos setores 

organizados. O movimento 15 M é 
constituído principalmente pela juventude 
desempregada duramente atingida pela 
crise que o capitalismo se vê envolvido.

Nesse momento, existe um dilema 
acerca do que fazer com o acampamento, 
que reflete a encruzilhada colocada para 
toda e qualquer mobilização que ocorra 
hoje dentro do capitalismo. Ou avança 
para sua destruição e construção de um 
sistema novo, socialista, ou retrocede. É 
isso, certamente, que está sendo discutido 
na Porta do Sol, assim como na Praça 
Tahrir no Egito e nos fronts da Líbia, Iêmen 
e Síria. A existência ou ausência de um 
programa e de uma organização política 
r e v o l u c i o n á r i a ,  
t o t a l m e n t e  
i n d e p e n d e n t e  d o s  
governos, patrões e do 
regime político atual, é 
que determinará a vitória 
ou derrota da Revolução 
Espanhola e da luta em 
toda Europa.

O acampamento 
da Porta do Sol em 
Mardri foi encerrado 
após uma assembleia 
geral que determinou 
por unanimidade pelo 
fim do acampamento, 

Do mundo Árabe para Europa: Que 
Democracia Real é essa?

Ou seja, quando os trabalhadores, 
a juventude e o movimento popular, junto 
com setores da classe média e da pequena 
burguesia espanhola, se 
m o b i l i z a m  e  e x i g e m  
democracia real já, eles 
es tão  fa lando que a  
democracia burguesa é 
uma farsa, pois as riquezas 
e o poder político seguem 
nas mãos de meia dúzia de 
banqueiros e partidos 
políticos corruptos. Por isso, 
democracia real já, significa 
emprego para todos, o fim 
da miséria social crescente, 
o fim do poder e monopólio 
dos banqueiros, o fim da 
corrupção, etc. Coisas que 
só podem ser conquistadas 
c o m  a  s u p e r a ç ã o  e  
destruição do capitalismo, e 
construção de um outro 
modo de produção, onde os 
trabalhadores governem e 
decidam sobre os rumos da 
economia e da política.

Por Uma Federação De Países 
Socialistas Da Europa.

porém mantendo o estado de alerta e as 
assembleias permanentes. Porém o 
movimento continua com força e não 
demonstra enfraquecimento, tanto que no 
último dia 19 de junho foi chamado uma 
nova mobilização para lutar contra as 
políticas econômicas adotadas pela 
burguesia com o plano chamado Pacto de 
Euro, um pacote de medidas que retiram 
direitos dos trabalhadores. 

O movimento tem um balanço 
extremamente positivo. Foram 28 dias 
onde os manifestantes demonstraram que 
tem força e principalmente disposição de 
luta para lutar contra o governo e o 
conjunto da burguesia.   

Utilizemos os métodos 
vitoriosos de lutas

Em todos os materiais que 
distribuímos o tema central é sempre o 
mesmo: os ataques da burguesia à classe 
trabalhadora e o dever dos trabalhadores 
de derrotar estes ataques e seu agente 
executor o governo, atualmente, Dilma. A 
crise econômica mundial esta batendo 
cada vez com mais força na porta do Brasil, 
isso está se espressando principalmente 
na inflação, o que representa o aumento do 
custo de vida. 

Os trabalhadores brasileiros estão 
observando cada greve cada mobilização, 
e com isso se aprende com as 
experiências vividas, seja no Brasil, como 
o caso dos bombeiros do RJ, ou os 
espanhóis; ou os trabalhadores do norte 
da África. 

Dilma fará os mais duros ataques à 
classe trabalhadora vividos recentemente 
e os trabalhadores responderão à altura. 


