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Lute ao lado daqueles que não vivem de privilégios! Milite no MRS!

Quer militar no MRS?
 Para ser considerado militante do 
MRS todos devem seguir 4 regras básicas, 
que chamamos de 4 critérios de militância. 
Somente aqueles que cumprem esses 4 
critérios são considerados militantes, com 
direito a opinar, votar e decidir os rumos da 
organização.
 Os 4 critérios são: Ajudar a 
financiar a organização; Fazer propaganda 
das posições políticas da organização; 
Participar sempre das reuniões semanais da 
organização; Sempre cumprir aquilo que 
foi votado pela maioria, não discutindo 
assuntos internos com quem não é da 
organização. A seguir, explicaremos de 
forma mais detalhada cada um desses 
critérios.

1- Ajudar a financiar a organização 
(critério de Autofinanciamento):
 Para podermos participar e apoiar 
as lutas da nossa classe nós precisamos de 
dinheiro. Dinheiro é necessário para pagar 
o aluguel e as contas de nossas sedes, para 
imprimir e xerocar panfletos, fazer camisas 
e bandeiras, pagar as passagens dos nossos 
militantes para atividades em outros 
estados e países, para imprimir material de 
formação, para darmos cursos de formação 
e todas as outras atividades necessárias 
para fazer crescer o partido e avançar nas 
lutas.
 Como precisamos de dinheiro para 
fazer quase tudo, a nossa organização só 
existe por conta da contribuição dos nossos 
militantes. Se não fosse por essas 
contribuições, nós teríamos que aceitar 
dinheiro de empresários ou dos governos. 
No entanto, se pegássemos esse dinheiro 
ficaríamos com “rabo preso” e não 
poderíamos mais defender de verdade os 
interesses da nossa classe. Todo militante 
deve contribuir mensalmente e a cada final 
de ano contribuir com uma campanha 
extraordinária. São essas contribuições que 
nos permitem participar de todas as lutas e 
continuar sendo independentes dos patrões 
e dos governos. 
 
2- Fazer propaganda das posições 
políticas da organização (critério de 
Propaganda):
 Todos os militantes devem sempre 
fazer propaganda da política do MRS, ou 
seja, do que a organização defende. Se a 
nossa organização defende o direito ao 
aborto público e gratuito para todas as 
mulheres, nós temos que falar sobre isso 
nas redes sociais, com nossos amigos de 

ele é e conseguiremos avaliar se nossas 
atitudes tiveram um resultado bom ou ruim 
pela discussão honesta. Os militantes de 
base debatem e decidem tudo no voto, 
desde o que vamos dizer nos panfletos e 
jornais, até mesmo em quais manifestações 
participar, em quais sindicatos montar 
chapas.
 Na prática, isso significa que  
depois que a maioria votou pela defesa da 
greve de uma categoria ou que irmos num 
protesto ou que apoiaremos a derrubada de 
um governo, acabou a discussão. É hora de 
aplicar o que foi votado e na hora de aplicar 
todos temos que executar aquilo que foi 
votado pela maioria. Se alguém acha que a 
votação foi errada ou que o que fizemos foi 
ruim, isso só será discutido na próxima 
reunião. Durante as atividades é hora de 
a g i r ,  d e  c u m p r i r  o  q u e  f o i  
democraticamente decidido pela base.
 Nosso objetivo é mudar a vida da 
classe trabalhadora para melhor e só vamos 
conseguir isso intervindo. A discussão é 
importante, mas só se ela melhora as nossas 
ações. Tarefa votada é tarefa cumprida!

Você concorda com os 4 critérios e com 
as nossas ideias?
 Se você concorda com esses 
quatro critérios de militância e também 
concorda com as nossas posições políticas, 
nós te convidamos a se tornar um militante 
e vir lutar com a gente. Se você não se 
conforma com essa vida, uma vida de 
exploração e opressão, nós te convidamos 
para fazer uma experiência de três meses 
militando no MRS.
 D u r a n t e  e s s e  p e r í o d o  d e  
experiência (ou período de aspirância) o 
militante novo terá a oportunidade de 
conhecer a organização por dentro e ver se 
ele concorda com a nossa forma de 
funcionamento. Após esses três meses 
mínimos de experiência, onde o militante 
novo tem que cumprir com os 4 critérios, 
acontecerá uma reunião, onde os militantes 
antigos dirão se concordam ou não que o 
militante novo vire um militante pleno. Se 
o militante novo quiser continuar a sua 
militância no MRS, e os militantes antigos 
concordarem, ele se torna um militante 
pleno.
 Os militantes novos, ou aspirantes, 
possuem todas as obrigações de um 
militante pleno, nada que impeça a 
contribuição pra revolução. Esta na hora 
de se organizar para colocar o poder nas 
mãos daqueles que trabalham! Milite no 
MRS! 

trabalho, com nossos familiares, usar 
uma blusa com escritos a favor da 
legalização do aborto, carregar faixas 
com isso escrito nas manifestações. 
Resumidamente: divulgar aquilo que a 
organização defende de todos os modos 
possíveis.
 Uma parte importantíssima para 
a propaganda é intervir, falar em 
assembleias, manifestações e reuniões 
em nome da nossa organização, para 
expor a nossa posição. Alguns militantes 
também escrevem letras de músicas ou 
elaboram desenhos e charges. Cada um 
contribui com as habilidades que pode 
oferecer.

3- Participar sempre das reuniões 
semanais (critério da Organicidade): 
 Na nossa organização a base é 
quem manda. Isso quer dizer que todos 
os militantes têm a obrigação de discutir 
e decidir pelo voto o que devemos fazer e 
como devemos fazer. A única forma de 
nós fazermos isso é reunindo em grupos 
pequenos, chamados de núcleos.
 Cada núcleo tem uma reunião 
semanal, onde são discutidos assuntos 
do próprio núcleo e assuntos gerais da 
organização. São nessas reuniões que os 
rumos da organização são decididos e 
que as posições políticas são criadas. 
Logo, para realmente fazer parte da 
organização é preciso participar dos 
núcleos,  o coração e o cérebro da 
organização.
 
4- Centralismo Democrático:
 O MRS funciona de acordo com 
o sistema de centralismo democrático. 
Isso quer dizer: toda democracia 
i n t e r n a m e n t e ,  u n i d a d e  t o t a l  
externamente.
 A nossa organização deve 
funcionar como um exército de um 
homem só e, para isso, é preciso ter 
disciplina e unidade. Os nossos inimigos 
são mais bem organizados e tem mais 
recursos que nós. Só teremos chance de 
vencer agindo todos da mesma maneira, 
de forma organizada. Por isso, para todos 
os que não são militantes, nós temos um 
só discurso e um tipo só de atitude.
 É claro que só com unidade e 
organização não vamos conseguir 
vencer. Nós temos que conseguir ver as 
coisas como elas são, ver o mundo sem 
ilusões, a verdade nua e crua. Saberemos 
qual é a melhor forma de agir em cada 
situação só enxergando o mundo como 
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É hora do programa revolucionário e
 da organização classista pela base!

Lute ao lado daqueles que não vivem 
de privilégios! Milite no MRS!
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ocialista.com.br
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Guilherme Campos (PSD), tem tratado a categoria com 
desrespeito.  E nessa greve utilizou do corte ilegal e 
arbitrário do ponto, ameaçou que os que seguissem em 
greve teriam falta injustificada supostamente 
desamparados pela lei de greve. O TST declarou a 
abusividade da greve e “ordenou” que 80% do efetivo 
trabalhassem, ferindo frontalmente o direito a greve.

Com ataques de todos os lados, traição por parte do 
sindicalismo vendido, os trabalhadores deram uma lição de 
luta e mostram o caminho para as demais categorias. Com 
tanta ameaça por parte da ECT e do TST somado a covardia 
de parte dos sindicalistas o tiro final do governo foi 
apresentar que manteria as clausulas do ACT anterior e 
concederia reajuste de 2,07% retroativo a Agosto (data base 
da categoria). De pronto os sindicalistas do PcdoB 
aceitaram. A Fentect que é coordenada por uma maioria da 
Articulação sindical colocou a culpa no PcdoB, porém 
rapidamente com apoio do PSTU e outras correntes do PT 
orientaram a aprovação de tal proposta nas assembleias, 
decretando assim o fim da greve dos Correios.

 A vitória desta greve foi o protagonismo da 
base que garantiu uma das maiores greves dos últimos 
tempos de Correios nos últimos anos. A disposição de luta 
se explica também pela força dos ataques que estão por vir. 
Porém ainda é necessário aumentar muito mais a luta da 
categoria e buscar a construção de uma Greve Geral para 
por pra Fora Temer e barrar o processo de demissões e 
privatização que passa os Correios.

 Depois de 20 dias de greve os trabalhadores dos Correios 
retornaram ao trabalho com uma sensação de que a luta valeu a pena, 
pois derrotou a ameaça do governo de retirar uma série de direitos 
garantidos através do acordo coletivo de trabalho da categoria. Porém  
há também o sentimento de que foram afrontados pelo TST e pelo 
presidente dos Correios Guilherme Campos (PSD), que após muita 
provocação e ameaças aos grevistas concedeu um reajuste pífio de 
2,07%.

A tática utilizada pelo governo foi a de lançar uma 1ª proposta 
que consistia em retirar uma série de direitos da categoria como abono 
de férias, dias para acompanhar dependentes ao médico, imposição 
do banco de horas, e um longo etc. Após a movimentação dos 
sindicatos e da categoria nas assembleias apresentaram a 2ª proposta, 
que consistia em estender o ACT até dezembro, sem reajuste, e voltar 
a negociar em Janeiro após a aplicação da reforma trabalhista. Com 
tanta provocação os trabalhadores deram a resposta com a GREVE. 
Como os sindicatos de São Paulo e Rio de Janeiro, dirigidos pelo 
PcdoB, não haviam saído em greve ainda, lançaram a última cartada 
na tentativa de sufocar a greve em curso, que seria manter as clausulas 
do ACT anterior e conceder reajuste de 3% a partir de janeiro de 2018.

Junto disso está também vem sendo tema de apreciação do 
TST a questão do plano de saúde da categoria, que caminha para 
cobranças muito superiores das que existem hoje e muito distantes da 
realidade de um trabalhador dos Correios. Assim nem mesmo a 
burocracia sindical conseguiu segurar a greve, e as bases do RJ e SP 
atropelaram as direções pelegas e como a anos não ocorria a greve dos 
Correios se unificou, e colocou o governo Temer contra a parede.

Desde o inicio a gestão do presidente dos Correios, 
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Fora Iraque, Turquia, Irã, Síria e tropas estrangeiras dos territórios curdos!

CORREIO dos TRABALHADORES

CHARGE O Irã também 
rea l i zou  exerc íc ios  
mi l i t a res  em áreas  
próximas à fronteira com 
o Curdistão do Iraque, 
c o m o  f o r m a  d e  
intimidação. E, do outro 
lado,  um repuls ivo 
silêncio por parte de todo 
os que diziam defender 
os curdos em todos os 
últimos anos. Somente os 
próprios curdos têm 
exaltado a decisão e se 
somado aos conterrâneos 
no Iraque.

No Irã, mesmo 
s o b  u m a  d i t a d u r a  
sanguinária, milhares de 
curdos invadiram as ruas 
das cidades de Baneh, 
Saghez e Sanandaj para 
celebrar o referendo dos curdos 
iraquianos. A demonstração popular, 
pouco comum no país, foi reprimida 
por policiais iranianos, mas o 
movimento saiu fortalecido. Da mesma 
forma, os curdos da Síria e da Turquia 
saem mais firmes e respaldados deste 
processo.

As direções curdas são burguesas ou 
capituladoras,  e  nenhuma é 
consequente com o direito à 
autodeterminação.

Do lado curdo, a decisão 
tomada por Barzani foi extremamente 
importante, mas ele não tomou esta 
decisão pensando em levá-la adiante. 
Seu plebiscito era uma reivindicação 
popular há mais de 14 anos, quando 
Saddam foi derrubado. Neste meio 
tempo, Barzani atuou como um aliado 
burguês da ocupação militar do 
imperialismo norteamericano, e, 
depois da saída das tropas dos EUA, 
como um capacho do governo do 
Iraque, atuando como seu “sócio” na 
região, explorando o petróleo e os 
trabalhadores do seu próprio povo. E 
nunca avançou para a independência.

Barzani deixou os curdos da 
Síria abandonados quando estavam a 
ponto de serem massacrados em 
Kobane. Mandou seus peshmergas 
apenas quando o conflito já estava 
vencido pelas guerrilhas YPG e YPJ, e 

Por sua vez, a direção curda da 
Turquia e da Síria, que atuam sobre 
bandeiras distintas, militares e legais, 
do YPG, YPJ, PKK, HDP, etc., mas 
que são, em essência, a mesma frente 
internacional, se recusa a chamar a 
independência curda. Em qualquer 
país que seja. O grande líder histórico 
do Partido dos Trabalhadores Curdos 
(PKK), Abdulah Ocalan, cujo 
passado de combatente inspira 
centenas de milhares de lutadores, já 
abandonou a defesa de um Curdistão 
livre e soberano há muitos anos. 

Sua nova teoria, que não passa 
da coexistência pacífica subordinada 
e subalterna a Estados burgueses 
t e r r o r i s t a s ,  s e  c h a m a  
“Confederalismo Democrático”. Esta 
t e o r i a / j u s t i f i c a t i v a  s e r v e  
perfeitamente para se moldar à prática 
de capitulação diante da opressão 

feita pelos governos de Erdogan na 
Turquia e Assad na Síria. Segundo ela, 
os curdos devem lutar por sua 
“identidade”, seu “poder”, suas 
“formas de representação”, mas seria 
irrelevante ter ou não ter um Estado 
livre e independente. Obviamente, esta 
“novidade teórica” é muito bem aceita 
nos círculos social-democratas e 
anarquistas, permitindo uma atuação 
pública mais confortável à direção do 
PKK, que deixa de ser “separatista”. 

A teoria só não explica como 
seria possível este sonho de um 
terri tório curdo, com cultura,  
organizações e poder curdo sob a 
bandeira de Estados inimigos dos 
direitos dos curdos por décadas. Na 
vida real, não há como conquistar 
liberdade nacional nem direitos 
democráticos sem a independência 
curda. 

A independência dos curdos no 
Iraque seria um passo espetacular, 
ainda transicional, no sentido de 
unificar todos os curdos sob um mesmo 
Estado independente, livre e curdo, 
controlado pelos trabalhadores, que 
expropriasse a burguesia, garantisse a 
plena igualdade de gênero e avançasse 
no caminho do internacionalismo 
proletário. Um exemplo, aliás, que já 
vem sendo dado pelas experiências de 
Rojava, nas comunas curdas do norte 
da Síria.

manteve suas tropas e blindados 
apenas na retaguarda da guerra. No 
Iraque, foi cúmplice da ocupação 
imperialista, e quer usar o plebiscito 
apenas para ganhar mais poder.

Contudo, a força das massas 
curdas, que expulsou o Estado 
Islâmico na Síria, e agora também 
foi à linha de frente na retomada de 
Mossul e na tomada de Kirkuk, 
ambas no Iraque, impuseram uma 
nova dinâmica à guerra e ao 
governo curdo. O plebiscito vem no 
caminho de “dar com uma mão” 
uma promessa de independência, 
em troca de desarmar o povo e 
silenciar a luta por emprego, 
direitos e demais aspirações curdas 
que o governo autônomo regional 
de Barzani, no Curdistão iraquiano, 
foi incapaz de prover.

Barzani, mesmo diante da 
hipótese de ter que ir bem mais além 
do que pretende, e ter mesmo que 
criar um pais independente, deixa 
claro qual seria a função de seu 
governo: “Fomos sempre um fator 
de estabilidade na região e 
continuamos sendo”, assegurando 
que quer ser parceiro do Iraque, 
Turquia, Irã, Síria, Israel, Estados 
Unidos, Rússia e de todos que já 
m a s s a c r a r a m  e  s e g u e m  
massacrando seu povo e os demais 
trabalhadores de seus países e do 
mundo.

Greve dos Correios mantém os direitos que Temer queria tirar da categoria  mas reajuste é uma piada
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 O maior povo sem pátria do 
mundo, agora decidiu ter uma 
pátria. 92,73% dos curdos da região 
hoje ainda sob a bandeira do Iraque 
votaram a favor do “sim” à 
independência! Esta região estava 
sob forte opressão do Iraque há 
décadas, especialmente sob o 
regime ditatorial de Saddam 
Hussein, cujo regime, quando foi 
derrotado, deixou espaço para a 
tomada das cidades do norte do 
país, habitadas e reivindicadas 
pelos curdos. 
 Desde então, os curdos 
iraquianos convivem com a 
realidade de tentar administrar as 
cidades sob seu controle e manter a 
luta armada através de inúmeras 
batalhas, inicialmente contra xiitas ou 
sunitas do novo governo iraquiano, ou, 
principal e mais recentemente, contra o 
Estado Islâmico, que construiu parte de 
seu califado sobre terras curdas do 
Iraque e da Síria, e nunca escondeu o 
desejo de eliminar os curdos.
 Os curdos têm cerca de 30 
milhões de pessoas, sendo a quase 
totalidade habitantes dos territórios 
hoje ocupados pela Turquia, Iraque, 
Síria e Irã. Os curdos iraquianos são 
quase 6 milhões de pessoas (15% da 
população do país), sendo 5,2 milhões 
de  e le i to res ,  dos  qua i s  72% 
participaram da votação.
 Contando com um exército 
próprio (os peshmergas), relativa 
autonomia política (que inclui um 
parlamento autônomo e um presidente, 
Masoud Barzani) e bastantes recursos 
financeiros, após libertar as cidades do 
norte do Iraque e assumir a expressiva 
produção de petróleo da região, os 
curdos iraquianos são os mais 
organizados administrativamente 
dentre os 4 países.
 No Irã, os curdos são vítimas de 
uma opressão brutal por parte do 
regime dos aiatolás; na Turquia, são os 
principais alvos das medidas ditatoriais 
do presidente Erdogan, que empreende 
um genocídio contra os curdos, maioria 
no leste do país; e, na Síria, apesar da 
heroica resistência das guerrilhas 
curdas, que libertaram Kobane e áreas 
controladas pelo Estado Islâmico e 

 Os imperialismos dos EUA e 
da União Europeia, bem como a 
ONU, condenaram que se tenha 
deixado o povo decidir, e exigem 
a renúncia à independência. O 
governo russo também deixou 
claro que não aceita um 
Curdistão independente. Todos 
eles querem os curdos oprimidos 
e esmagados sob a repressão dos 
governos dos países que ocupam 
a região, e que são semicolônias 
domesticadas e submissas a seus 
interesses.
 As respostas mais agressivas, 
contudo, vieram do próprio 
Iraque e da Turquia, com ambos 
os países ameaçando bombardear 
e invadir militarmente a região 

curda do Iraque. O governo deste país 
declarou: “Não estamos dispostos a 
discutir ou dialogar sobre os resultados 
d o  r e f e r e n d o  p o r q u e  e l e  é  
inconstitucional”, afirmou al-Abadi, 
primeiro-ministro iraquiano. Ele 
também lançou um ultimato às 
autoridades curdas, intimando-as a 
ceder o controle dos aeroportos às 
autoridades centrais: “O governo 
decidiu proibir os voos internacionais 
de e para o Curdistão dentro de três 
dias se os aeroportos não forem 
entregues ao governo central”, sendo 
que os dois aeroportos do Curdistão 
são em Erbil e Sulaymaniyah. Esta 
poderia ser a primeira medida de um 
cerco e invasão da região.
 O presidente turco ameaçou 
suspender o fluxo de petróleo e de 
caminhões com o norte do Iraque, e 
fazer os curdos “passarem fome“. 
“Eles serão abandonados à sua própria 
sorte quando começarmos a impor 
sanções”. “Será o fim quando 
fecharmos os oleodutos – todas as 
receitas deles irão desaparecer, e eles 
não serão mais capazes de encontrar 
comida quando nossos caminhões não 
seguirem mais para o norte do Iraque”. 
Erdgoan também cogita medidas 
militares contra os curdos iraquianos: 
“Eles não têm a menor ideia de como 
serem um Estado, acham que vão se 
tornar um apenas dizendo que são. Isso 
não pode e não vai acontecer”, 
declarou.

construíram comunas locais, a 
guerra e a intervenção imperialista 
também ameaçam a sobrevivência 
deste povo. Assim, é no Iraque que 
há mais condições para medidas que 
apontem para a independência do 
Curdistão.
 Todos os trabalhadores e 
aqueles que lutam contra a 
exploração e a opressão devem 
comemorar a realização e o 
resultado do plebiscito, que precisa 
ser levado a sério pelo governo 
regional e levar à declaração da 
independência, como passo da 
unidade de todo o Curdistão! No 
entanto, todos conspiram contra a 
autodeterminação curda.

Todos contra os curdos
 Após o anúncio do resultado 
favorável à independência curda, 
praticamente todos os governos do 
mundo criticaram ou ameaçaram os 
curdos por sua escolha pela 
libertação nacional. Do outro lado, 
nenhuma única voz se ergueu para 
apoiá-los. Nem o Vaticano, nem a 
Venezuela chavista, nem Cuba, nem 
absolutamente  ninguém dos 
tradicionais demagogos, nem do 
reformismo, nem de setor algum do 
imperialismo reconheceu o direito à 
independência curda. O que dá a 
ideia do desafio de levar adiante e 
aplicar a decisão expressa pela 
maioria da população.

Todo apoio à independência do Curdistão iraquiano! 
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É hora do programa revolucionário e da organização classista pela base!

 A crise capitalista é utilizada 
pelos governos e pela burguesia para 
atacar ainda mais os trabalhadores, 
mas nem por isso a classe trabalhadora 
deixou de lutar. Nos últimos anos, 
quanto mais crise, mais ataques, mas 
mais lutas são travadas. Vivemos na 
época imperialista, caracterizada 
justamente por crises, guerras e 
revoluções – nada que descreva tão 
bem a situação cada vez mais 
polarizada socialmente no mundo. 
 As respostas à crise por parte 
do reformismo e da “esquerda” 
institucional são mais do mesmo. 
Quando são eleitos, governam como 
neoliberais; quando são oposição, só 
falam em “golpe”, se tornam os 
maiores defensores das instituições, 
do Estado burguês de direito e atuam 
de forma “bem comportada” com 
quem ataca os trabalhadores e raivosa 
contra a esquerda que os desmascara e 
defende a revolução. 
 Os trabalhadores, em sua 
maioria, porém, já não acreditam mais 
nas saídas eleitorais, e entendem que 
“eles são todos iguais”. É assim no 
Brasil, na Argentina, no México, na 
Europa... E, descrentes na esquerda 
traidora, os trabalhadores estão indo às 
l u t a s ,  v i v e n d o  u m  a s c e n s o  
internacional, com derrubadas de 
governos, greves gerais e até processos 
revolucionários em curso. 
 No Brasil, atingido em cheio 
pela crise, tanto os ataques cresceram 
de ritmo, desde o governo Dilma e 
prosseguidos agora com Temer, como 
as lutas de resistência também se 
multiplicaram. O fato das lutas serem 
essencialmente “defensivas”, no 
sentido de lutarem para não haver 
perdas, não anula o fato de que os 
trabalhadores saíram da passividade 
de períodos anteriores, e hoje lutam em 
mais setores,  de forma mais 
radicalizada e mais unificada. A Greve 
Geral no Brasil, após quase 30 anos, 
prova isso. 
 A luta das mulheres está em 
efervescência ,  com cole t ivos  
feministas, atos de rua e uma 
propaganda e agitação contra o 
machismo que atinge milhões de 
trabalhadoras,  cada vez mais 

terceirização. Lutar por reajustes que 
reponham o poder de compra dos 
trabalhadores, enfrentando a inflação 
real sentida pelos trabalhadores; pela 
redução da jornada de trabalho para 6 
horas diárias, para haver menos horas 
trabalhando, com mais postos de 
trabalho; em defesa dos serviços 
públicos, contra os planos de 
“austeridade” do governo; por 
investimentos em saúde, educação 
(10% do PIB já!), transporte, moradia e 
segurança.
 Ass im como lu tar  pela  
r e e s t a t i z a ç ã o  i m e d i a t a ,  s e m  
indenização e sob controle dos 
trabalhadores e do povo, de todo o 
s i s tema f inance i ro ;  empresas  
privatizadas ou estratégicas; do 
transporte público; do sistema de saúde 
privado; e de todo o ensino privado do 
país. Devemos lutar contra a repressão, 
em defesa do direito de livre 
o rg a n i z a ç ã o ,  d e  g r e v e  e  d e  
manifestação. Contra a criminalização 
dos movimentos sociais, a perseguição 
aos ativistas e a violência policial.
 Para aplicar este programa, é 
preciso impor o não-pagamento da 
dívida pública, e o investimento desse 
dinheiro num plano de obras e serviços 
públicos que garanta emprego para 
todos e atenda às necessidades dos 
trabalhadores. É mais do que 
necessário organizar os trabalhadores 
pela base, em comitês de fábrica e por 
empresa, mas também conselhos 
populares por emprego; contra a 
violência policial; pela legalização das 
drogas, como medida de combate ao 
crime; contra o machismo, o racismo e 
a LGBTfobia; e qualquer pauta que 
possa mobilizar os explorados e 
oprimidos contra Temer, o Congresso, 
o Judiciário e o capitalismo como um 
todo. 
 Os trabalhadores já não 
aguentam mais ser enganados e 
procuram uma saída diferente de 
tudo que está aí. A nossa tarefa é 
organizar, dar um programa 
revolucionário a esta enorme 
insatisfação e aos inúmeros 
exemplos de luta que já estão sendo 
feitas.

conscientes de seus direitos e 
dispostas a lutar. Negros, LGBT+ e 
demais oprimidos também têm 
aumentado suas lutas. A juventude, 
que foi a vanguarda dos levantes 
populares e estudantis de 2013, 
voltou a tomar a frente das lutas em 
2016, com uma onda histórica e sem 
precedentes de ocupação de escolas e 
universidades, em defesa do ensino 
público de qualidade e contra os 
cortes de verba.
 Apesar das lutas serem 
maiores e mais frequentes, as direções 
de massa impedem, restringem e 
traem todas as lutas que podem, 
limitando a capacidade e o poder de 
m u d a n ç a s  d a s  l u t a s  d o s  
trabalhadores. A subida de Temer ao 
p o d e r  n ã o  m o d i f i c o u ,  
qualitativamente, a postura traidora 
da CUT, CTB, UNE, MST e demais 
organizações oportunistas e de 
conciliação de classes. 
 Por isso, é urgente defender a 
mais ampla unidade de ação da classe 
trabalhadora contra os ataques 
capitalistas, com uma campanha de 
agitação na base, nas nossas 
categorias, nas bases da CUT, CTB, 
Força Sindical e demais centrais a 
serviço dos patrões, e diretamente 
sobre a massa explorada mais pobre, 
nos bairros, locais de grande 
concentração e setores precarizados, 
a serviço de uma Greve Geral por 
tempo indeterminado para derrubar 
Temer, o Congresso e seus ataques.
 Precisamos lutar em unidade, 
mas combater permanentemente 
todas as direções oportunistas, como 
única forma de destravar as lutas e 
permitir que a classe trabalhadora 
tenha a força necessária para 
conquistar o poder e impor o 
atendimento de suas demandas, 
através de um programa de luta da 
classe trabalhadora, cujo eixo deve 
ser combater as reformas neoliberais, 
os cortes de verba e as privatizações.
 P a r a  i s s o ,  t e m o s  q u e  
impulsionar uma ampla campanha em 
defesa do emprego, contra as 
demissões e fechamento de postos de 
trabalho; ao mesmo tempo, contra a 
precarização do trabalho e pelo fim da 
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A maioria da população da 
Catalunha, região que hoje é parte do 
Estado espanhol, quer se tornar 
independente! Foi isso que se 
comprovou pelo plebiscito popular 
realizado em 1º de outubro, quando 
90% dos 2,2 milhões de eleitores que 
compareceram às urnas votaram pela 
separação da região, cuja capital é 
Barcelona. 

Apesar do boicote dos setores 
contrários à separação, e das ameaças 
e violência generalizada por parte do 
governo espanhol, mais de 42% dos 
eleitores foram votar, o que, levando 
em conta a sempre presente abstenção 
eleitoral e as condições específicas 
desta eleição, declarada “ilegal”, e na 
qual a polícia agrediu eleitores, 
confiscou cédulas e urnas, e invadiu 
locais de votação, significa uma 
participação massiva, e que não deixa 
dúvidas sobre a maioria da população 
apoiar a independência.

O presidente regional da 
Catalunha, Carles Puigdemont, 
afirmou que a vitória do "sim" abre 
espaço para a declaração de 
independência da Espanha e disse que 
levará o resultado ao Parlamento 
catalão, que teria a prerrogativa, 
conforme as regras estipuladas para o 
r e f e r e n d o ,  d e  a n u n c i a r  
uni la tera lmente  a  separação.  
Puigdemont é o chefe de um governo 
regional burguês. Ele e seu governo 
estão dando passos em direção à 
separação porque há, de fato, uma 
pressão popular neste sentido, e, é 
claro, também porque pretendem 
lucrar com a independência, seja 
econômica como politicamente.

Da parte da Espanha, por outro 
lado, o governo não apenas burguês, 
mas sub-imperialista chefiado pelo 
primeiro-ministro espanhol, Mariano 
Rajoy, declarou que considera a 
consulta popular ilegal e que não vai 
reconhecer a independência. Além de 
Rajoy, a outra grande “autoridade” 
que tentou desqualificar o direito à 
autodeterminação dos povos e à 
liberdade de escolha dos catalães foi o 
rei Felipe VI, da Espanha, que nunca 
recebeu o voto de ninguém, e deve seu 
cargo ilegítimo à herança monarquista 
de sua família, após a ditadura do 
general Francisco Franco.

repressão criminosa do governo 
e s p a n h o l ,  u m a  m u l t i d ã o  d e  
aproximadamente 300 mil pessoas 
protestou no centro de Barcelona no dia 
3/10, contra a violência espanhola e pelo 
reconhecimento do plebiscito e da 
independência catalã. Além das marchas 
e atos, os trabalhadores decretaram 
Greve Geral na região que escolheu ser 
um novo país. Lojas foram fechadas, 
universidades suspenderam aulas e as 
companhias de trânsito reduziram os 
serviços, além de terem funcionado 
quase nenhum dos setores econômicos da 
região. “As ruas são nossas”, gritou a 
população em cada ato.

Do outro lado, em Madri, capital 
d o  E s t a d o  e s p a n h o l ,  h o u v e  
manifestações menores contrárias à 
realização do referendo. Ao mesmo 
tempo, a Espanha e parte da burguesia 
entreguista da Catalunha, em especial os 
banqueiros, começam a boicotar a região, 
retirando a sede de empresas e 
investimentos.

Há burgueses dos dois lados? 
Sim. Há trabalhadores dos dois lados? 
Também há. Porém, mesmo que as 
manifestações no restante da Espanha, e 
em sua capital, tivessem reunido milhões 
de espanhóis, até mesmo 10 vezes ou 
mais em relação aos catalães que exigem 
a independência (e, na verdade, ocorreu o 
contrário), isso não seria determinante. 
Porque são os catalães que devem decidir 
sobre o futuro da Catalunha; como são os 
bascos que devem decidir seu futuro na 
Espanha e França; os irlandeses na 
Irlanda do Norte (ainda dominada pela 
monarquia inglesa); os curdos no Iraque, 
Irã, Síria e Turquia; e qualquer outro 
povo no mundo inteiro. Este é o princípio 
da autodeterminação dos povos, que 
defendemos com toda nossa força, como 
parte das liberdades democráticas, 
nacionais e de independência da classe 
trabalhadora. O restante da Espanha pode 
não concordar com a independência da 
Catalunha, e pode até estar certo em 
condenar a divisão. Mas não tem o direito 
de impedir que os catalães se declarem 
livres.
 A Catalunha, cuja capital é 
Barcelona, é uma das regiões mais ricas 
da Espanha, e sua história tem quase mil 
anos. Tem sua própria língua, história e 
uma população equivalente à da Suíça 
(7,5 milhões de habitantes), e mais do 

A Espanha, que ainda hoje não é 
uma república, e sim uma monarquia 
corrupta e ilegítima, não se contentou 
em ignorar o desejo do povo da 
Catalunha. O governo deflagrou quase 
um Estado de sítio em Barcelona e 
outras cidades, invadindo centros de 
votações e de contagem de votos, 
ocupando militarmente metade das 
2.315 escolas que funcionariam como 
seções eleitorais, prendendo dirigentes 
do governo local, cortando a internet de 
áreas inteiras e espancando mais de 900 
pessoas, que tiveram que ser atendidas 
em hospitais depois de golpes de 
cassetete, balas de borracha e cargas da 
cavalaria da monarquia espanhola.

Eleitores foram retirados à 
força em um centro esportivo no 
município de Sant Julia de Ramis, na 
província de Girona, onde Puigdemont 
era esperado para votar. A Guarda Civil 
quebrou a porta do local para desocupá-
lo e recolheu o material usado no pleito. 
Por sua vez, a polícia local, a Mossos 
d'Esquadra, nem reprimiu a população, 
nem a defendeu. Ou seja, em nome da 
“conciliação”, o próprio governo 
catalão capitulou à agressão espanhola 
e foi cúmplice do espancamento em 
massa cometido pelas forças armadas 
da Espanha contra a população catalã, 
ao invés de colocar a força militar 
catalã em defesa dos seus conterrâneos.

Greve Geral mostra o caminho! A 
Catalunha tem o direito de decidir 
seu futuro!

Em resposta às agressões 
espanholas, mais de 160 escolas foram 
ocupadas por pais e alunos, que 
acamparam durante o fim de semana 
anterior à votação para manter os locais 
abertos para os eleitores. Da mesma 
forma, os milhões de eleitores que 
foram às urnas passaram por cima da 
proibição do governo espanhol, das 
agressões policiais, da confusão e 
p r o v o c a ç õ e s  p r a t i c a d a s  
intencionalmente na região, mostrando 
que será difícil deter o direito à 
libertação nacional dos catalães.

No último 11 de setembro, dia 
nacional da Catalunha, uma multidão já 
havia tomado conta das ruas de 
Barce lona  num protes to  pró-
separatismo. Após o vitorioso 
plebiscito pela separação, e da 

Os catalães têm o direito de serem independentes! Pelo reconhecimento do plebiscito popular pela separação. Fora Espanha da Catalunha!
que o dobro da do Uruguai. Antes da 
Guerra Civil Espanhola (1936-1939), a 
região já tinha ampla autonomia em 
relação ao governo central, mas isso 
mudou com a ditadura de Francisco 
Franco (1939-1975). Quando Franco 
morreu, o nacionalismo catalão 
cresceu e a região voltou a ter 
autonomia após a Constituição de 
1978. Em 2015, separatistas venceram 
a eleição governamental e realizaram 
uma votação não oficial em novembro 
de 2014, quando 80% dos eleitores 
apoiou a independência. Ignorando a 
Constituição monárquica da Espanha, 
q u e  i m p e d e  o  d i r e i t o  à  
autodeterminação dos povos, e diz que 
a Espanha é indivisível, agora, o 
Parlamento catalão aprovou o 
referendo, cujo resultado repetiu a 
maioria pela independência, que 
poderá ser declarada pelo Parlamento 
catalão, após o comunicado oficial do 
seu resultado pelo governo regional.
 Muitos do que defendem a 
independência o fazem sob um ponto 
de vista burguês e até mesmo elitista. O 
desenvolvimento econômico espanhol 
das últimas décadas teve Barcelona 
como uma das cidades que mais 
cresceu economicamente. No entanto, 
a maioria da burguesia da Catalunha, 
que possui 16% da população 
espanhola e responde por quase 20% 
do PIB do país, alega que paga muito 
mais à Espanha do que recebe do país 
de volta. Dados de 2011 do governo 
espanhol indicam que a região pagou 
8,5 bilhões de euros (R$ 31,8 bi) a mais 
do que recebeu. Segundo o governo 
catalão, essa cifra é na verdade 11 
bilhões de euros (R$ 41 bi).

Esse sentimento de injustiça 
e s t i m u l o u  a  c a m p a n h a  p r ó -
independência. E a crise econômica, 
que levou a Espanha quase a quebrar, 
provocando um desemprego recorde 
quase 25% no país, sendo mais de 40% 
entre a juventude, além de endividar 
famílias e levar a cortes sociais e 
direitos trabalhistas terminou de 
enfurecer a população. É evidente que a 
burguesia catalã tem seus próprios 
interesses na independência, mas isto 
não impede que a classe trabalhadora 
também não tenha os seus, como 
garantir sua independência nacional, 
soberania e o fim dos pacotes de 

de 30, 3 décadas antes dos negros 
passarem a ter os mesmos direitos civis 
que os brancos, que era equivocada a 
proposta de alguns militantes negros 
de conformar uma nova nação, negra, 
dentro dos EUA. Mas que, se esta fosse 
a compreensão e o desejo dos negros, 
que esse direito deveria ser garantido. 
Por isso, é urgente que se garanta o 
reconhecimento da Catalunha como 
um país livre e soberano tão logo haja a 
proclamação da independência. E 
exigir Fora Espanha da Catalunha.

Um programa de transição dos 
trabalhadores é necessário! 

O governo regional catalão, por 
ser burguês, hesita a cada medida. Há 
anos ameaçavam com o plebiscita e 
nunca o realizavam. Agora, protelam o 
anúncio da independência e já se sente 
o cheiro de rendição no ar. A 
chantagem dos bancos e demais setores 
que ameaçam fazer quebrar a 
economia local no caso da separação 
mostra que não há conquistas 
democráticas, como a soberania, sem 
também questionar a propriedade 
privada. 

A única forma de garantir uma 
Catalunha livre, de fato, se assim o 
desejam os trabalhadores catalães, é 
tomando eles mesmos o poder, 
expropriando as empresas que 
tentarem sair da região, esvaziar seus 
caixas. Da mesma forma que é 
necessário constituir uma força armada 
popular, que reúna os operários, 
trabalhares do comércio, dos bancos, 
da saúde, os professores, os estudantes 
e todos os que querem e podem garantir 
uma Catalunha para a maioria da 
população. 

A luta nacional, assim como a 
luta feminista, contra a opressão racial 
e LGBTfóbica, assim como por 
d i r e i t o s ,  e m p r e g o ,  g a r a n t i a s  
democráticas ou condições de vida, 
cada vez mais são lutas socialistas e 
a n t i c a p i t a l i s t a s .  A i n d a  q u e  
inconscientes. A tarefa é organizar os 
explorados para que assumam o 
protagonismo destas lutas e combinem 
suas demandas de forma transitória e 
permanente.  Viva a  luta  dos 
trabalhadores catalães!

austeridade e ataques a seus direitos 
levados adiante pelo governo da 
Espanha.

Não há como comparar o 
nacionalismo espanhol, reacionário, que 
representa o imperialismo na região, e 
oprime a identidade catalã; com o 
nacionalismo catalão, que expressa, de 
forma distorcida, a rebelião do povo da 
Catalunha contra o pacote espanhol de 
austeridade e os ataques aos direitos 
nacionais catalães e à condição de vida 
da classe trabalhadora.
 
Trabalhadores do mundo, uni-vos!
 Marx já disse que “os proletários 
não têm pátria”, ao mesmo tempo em 
que também exortou, em O Manifesto 
Comunista a que os trabalhadores de 
todo o mundo se unissem! Esta 
concepção nos faz, aos revolucionários, 
defender menos fronteiras, menos 
divisões nacionais e mais estados 
unidos, federações e uniões nacionais, 
desde que avancem na integração da 
classe trabalhadora e dos povos. Apesar 
das diferenças de etnia, gênero, 
orientação sexual e nacionalidade, os 
explorados são todos parte da mesma 
trincheira, onde os inimigos são os 
burgueses que os exploram e massacram 
através de leis, forças policiais e de um 
sistema de poder em que homens, 
mulheres, negros, brancos, espanhóis, 
mexicanos, franceses ou do país que for, 
na figura de capitalistas, massacram a 
imensa maioria da população.
 Neste sentido, dividir a Espanha 
não é progressivo. O melhor para os 
espanhóis e para os catalães, assim como 
para os bascos (que também lutam por 
independência), seria uma unidade sob o 
mesmo país, de forma a lutarem juntos e 
mais fortes contra toda a burguesia do 
estado espanhol e contra o imperialismo 
mundial.  Apesar disso, são os 
trabalhadores que devem decidir seu 
futuro. E, se o desejo dos catalães é se 
separar como foi o desejo de muitos 
povos que antes compunham a ex-
Iugoslávia, e demais exemplos 
internacionais, nós temos que prestar 
toda nossa solidariedade ativa e apoio 
m i l i t a n t e  a o  d i r e i t o  d a  
autodeterminação.
 León Trotsky chegou a dizer, 
diante do racismo institucional e 
violentíssimo nos EUA, ainda na década 
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