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FORA A POLÍCIA E O EXÉRCITO 
DOS MORROS DO RIO! PELO FIM 
DA PM! A SOLUÇÃO É EMPREGO, 

SALÁRIO E INVESTIMENTO 
SOCIAL.

A QUEDA DE AFRIN E O FUTURO 
DA REVOLUÇÃO SÍRIA

MULHERES EM LUTA NO MUNDO 
TODO EM 8 DE MARÇO! GREVE 

GERAL É O CAMINHO!
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Mulheres em luta no mundo todo em 8 de março! 
Greve Geral é o caminho!

 Em 8 de março de 2018, tivemos o 
maior dia de lutas contra o machismo da 
História. Sem dúvida alguma, pode-se 
d izer  que nunca houve um d ia 
internacional da mulher com tantas lutas 
em tantos lugares do mundo ao mesmo 
t e m p o .  A  m a n i f e s t a ç ã o  m a i s  
impressionante ocorreu na Espanha, 
onde, além de um ato ter reunido centenas 
de milhares de mulheres ao final do dia, 
uma poderosa Greve Geral sacudiu o país!
 A greve geral feminista não 
aconteceu pela 1ª vez na História, e já 
havia sido uma arma de luta em outras 
ocasiões. Até mesmo no ano passado foi 
chamada uma ação neste mesmo sentido. 
Mas nunca havia sido tão bem sucedida e 
ampla, com a Espanha tendo boa parte da 
produção interrompida por meio de uma 
das greves mais fortes que o país já viu. A 
paralisação das espanholas teve apoio 
dos principais movimentos sindicais e 
sociais, e a adesão foi massiva. No 
comércio, em bancos, escolas, órgãos 
públicos e empresas em geral, a maioria 
das mulheres não trabalhou e houve mais 
de 120 manifestações.
 Os dados da exploração e o 
sucesso da manifestação mostram que só 
a ação direta pode acabar com o 
mach ismo  e  a  op ressão ,  e  as  
trabalhadoras mostraram que a Greve 
Geral é a grande ação contra o machismo 
capitalista!
 No mundo inteiro, apesar de em 
menor escala, houve manifestações 
poderosas. Na Arábia Saudita, por 
exemplo, as mulheres vêm de conquistas 
recentes, como o direito a dirigir, a assistir 
a jogos de futebol em estádios e a 
participar de alguns esportes, e realizaram 
uma corrida e concentração feminina que, 
por menos que possa significar, mostra o 
avanço das mulheres e a incapacidade da 
ditadura teocrática de barrar a organização 
feminina.
 N a  T u r q u i a ,  m u l h e r e s  
compareceram à manifestação no bairro 
de Besiktas, junto ao Estreito de Bósforo, 
para exibir cartazes com lemas feministas 
e contra a violência, desafiando as 
proibições a manifestações impostas pela 
ditadura de Erdogan, em vigor desde 2016, 
quando um autogolpe deu poderes 
ditatoriais ao presidente genocida que 
governa o país. As mulheres denunciaram 
que 409 foram assassinadas por homens 
apenas em 2017, e que, apenas em 
fevereiro de 2018, já foram registradas 
outras 47 mortes violentas. No centro de 
Istambul, cerca de cinco mil mulheres 
foram às ruas com gorros e cachecóis 
roxos, bandeiras da mesma cor, guarda-
chuvas de arco-íris e cartazes feitos à mão, 
frequentemente com um tom sarcástico ou 
irônico, para denunciar a igualdade de 
direitos e o fim da violência de gênero. A 

 Cerca de 416 mil mulheres 
brasileiras abortaram em 2015, segundo a 
Pesquisa Nacional de Aborto (PNA 2016), 
realizada pela Anis (Instituto de Bioética, 
Direitos Humanos e Gênero) e pela 
Universidade de Brasília (UnB), sendo 
que, no mesmo período, apenas 1.667 
abortos foram realizados oficialmente por 
médicos no Brasil, ou seja, 0,4% do total 
de procedimentos, conforme o Ministério 
da Saúde. Isto mostra o tamanho e a 
gravidade de uma proibição que leva 
mulheres à morte, a mutilações, sequelas 
e traumas para a vida toda. Ao mesmo 
tempo, a PEC 181 quer proibir até mesmo 
os poucos casos em que o aborto é legal 
no Brasil. Nos atos, muito pouco ou quase 
nada foi levantado sobre esta realidade, 
por parte das principais organizações 
feministas.
 Em relação à violência contra a 
mulher, a implementação da Lei Maria da 
Penha de 2006 não foi capaz sequer de 
garantir delegacias especializadas da 
mulher na maioria das cidades, além de 
que as que existem, em geral, fecham 
durante a noite e aos fins de semana, 
exatamente quando costumam acontecer 
as agressões. A maioria dos casos de 
violência doméstica permanecem 
impunes e, apenas em 2016, 4.657 
mulheres foram mortas no Brasil! O 
Ministério Público apresentou denúncia 
de que, em ao menos 2.904 destes casos ( 
o número deve ser bem maior), as mortes 
decorreram de feminicídio, definido em lei 
de 2015 como o homicídio contra a mulher 
"por razões da condição de sexo 
feminino". Outra vez, pouco de concreto 
foi agitado nos atos sobre este tema.
 A p e s a r  d a  t r a i ç ã o  e  d o  
e l e i t o r a l i s m o  m a j o r i t á r i o s  d a s  
organizações feministas brasileiras, e do 
machismo fortíssimo que tenta esconder 
as vozes das mulheres e se apropriar de 
seus corpos, as mulheres saíram às ruas 
e o feminismo mostra que os machistas 
não passarão e que as mulheres não 
ficarão mais caladas nem paradas. 
 Os trabalhadores como um todo 
devem apoiar com todas suas forças e 
recursos a luta pela emancipação das 
mulheres, pelo fim do machismo e das 
opressões como um todo, combinando a 
defesa das pautas de gênero com a luta 
anticapitalista e contra a exploração das 
mulheres proletárias, a razão máxima 
para a manutenção do machismo como 
parte indissociável do capitalismo.
 A libertação das mulheres 
depende da revolução socialista! Mas a 
revolução socialista só poderá existir com 
a luta das mulheres! E elas estão nas ruas 
mostrando o caminho. A Greve Geral da 
Espanha é o exemplo a ser multiplicado!

polícia isolou a Praça Taksim, habitual 
p o n t o  d e  e n c o n t r o  p a r a  a s  
organizações cívicas de esquerda, mas 
não pôde impedir as mulheres de 
marchar pelas ruas. A manifestação 
feminista foi a primeira grande passeata 
a romper a proibição de ações coletivas 
de rua desde a deflagração da ditadura 
em 2016. Ao todo, foram 14 cidades da 
Turquia com manifestações. 
 Na Coreia do Sul, houve 
passeata e ato em Seul, com a palavra-
de-ordem de "Me Too" ("Eu também", 
em inglês) em referência à campanha 
que começou em Hollywood para 
denunciar abusos sexuais. Durante o 
protesto, também foram exibidos 
cartazes a favor do movimento 
chamado "With You" ("Com você", em 
inglês), que surgiu na Coreia do Sul 
inspirado pelo "Me too". A campanha 
"With You" pretende criar uma rede de 
apoio às vítimas de abusos sexuais em 
um país muito marcado pela tradição 
confuciana, que até agora tende a isolar 
e criticar aquelas que ousam denunciar 
superiores.
 Na Argentina, milhares de 
manifestantes marcharam da Plaza de 
Mayo, onde está a sede da presidência, 
em direção ao Congresso da Argentina, 
com as bandeiras da legalização do 
aborto, educação sexual e fim da 
violência contra mulheres sendo os 
eixos do protesto.
 Na Índia, centenas de mulheres 
saíram às ruas para protestar contra a 
violência doméstica, crimes sexuais e a 
discriminação no mercado de trabalho. 
A violência contra as mulheres continua 
em alta na Índia, apesar de novas leis 
mais severas, e o país registra 40 mil 
estupros por ano. Na França, Alemanha 
e por todo o mundo houve protestos 
semelhantes. Legalizar o aborto e 
construir um movimento feminista de 
combate no Brasil!
 No Brasil, também houve 
inúmeros protestos, mostrando que o 
ascenso da primavera feminista segue 
com muita força.  Infelizmente, os 
movimentos feministas oportunistas e 
ligados ao PT, CUT e UNE tentaram 
destruir a luta por direitos das mulheres 
se apropriando dos atos para defender 
o corrupto condenado Lula, e fazer 
campanha eleitoral. Da mesma forma, 
nem mesmo a maioria dos sindicatos e 
associações mais à esquerda, ligados à 
C S P - C o n l u t a s ,  p o r  e x e m p l o ,  
aproveitaram data do 8 de março para 
levantar  com força bandei ras  
fundamentais como a legalização do 
aborto, e tampouco chamaram ações 
radicalizadas, com os atos se reduzindo 
a concentrações com intervenções 
políticas. 

O LUGAR 
DO LULA 

É NA 
CADEiA!
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Porto Alegre-RS: (51) 99259-4872 

São Paulo-SP: (11) 97034-3095

Itaúna-MG: (37) 9162-0032

Natal-RN: (84) 98858-2124

Belém-PA: (91) 8146-7994

Cidade-MA: (98)991282888

 

Entre em contato pelos telefones:

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av. Rio Branco, n°829, 

Ed. Padre Cícero, sala 108 - Bairro Centro

Sede Porto Alegre - Rua Vigário José Inácio, 

250, sala 36 - Bairro Centro 

Rio Grande do Sul

Sede Belém - Conjunto  Gleba, 3, quadra 3, 

nº184, altos - Bairro Marambaia. 

Pará

Av. Nove de Julho, 337, sala 905.

Metrô Anhangabaú

São Paulo

Endereço para contato:

ocialista.com.br
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Movimento Revolucionário 
Socialista

 Maya Angelou, 
pseudónimo de 
Marguerite Ann 
J o h n s o n  ( S t .  
Louis, Missouri, 4 
de abril de 1928 — 
Winston-Salem, 
Carolina do Norte, 
28 de maio de 
2014) foi uma 
escritora e poetisa 

dos Estados Unidos.
 Vítima de estupro, se dedicou às 
artes e a uma intensa atividade política 
dentro do movimento negro. Tendo 
contato com James Baldwin, Martin 
Luther King Jr e Malcom X. Segue abaixo 
o poema:

Ainda Assim Eu Me Levanto – (“Still I 
Rise”)
Você pode me inscrever na História
Com as mentiras amargas que contar,
Você pode me arrastar no pó

Mas ainda assim, como o pó, eu vou me 
levantar.
Minha elegância o perturba?
Por que você afunda no pesar?
Porque eu ando como se eu tivesse poços 
de petróleo
Jorrando em minha sala de estar.
Assim como lua e o sol,
Com a certeza das ondas do mar
Como se ergue a esperança
Ainda assim, vou me levantar
Você queria me ver abatida?
Cabeça baixa, olhar caído?
Ombros curvados com lágrimas
Com a alma a gritar enfraquecida?
Minha altivez o ofende?
Não leve isso tão a mal,
Porque eu rio como se eu tivesse
Minas de ouro no meu quintal.
Você pode me fuzilar com suas palavras,
E me cortar com o seu olhar
Você pode me matar com o seu ódio,
Mas assim, como o ar, eu vou me levantar
A minha sensualidade o aborrece?

E você, surpreso, se admira,
Ao me ver dançar como se tivesse,
Diamantes na altura da virilha?
Das chochas dessa História escandalosa
Eu me levanto
Acima de um passado que está enraizado 
na dor
Eu me levanto
Eu sou um oceano negro, vasto e 
irriquieto,
Indo e vindo contra as marés, eu me 
levanto.
Deixando para trás noites de terror e medo
Eu me levanto
E m  u m a  m a d r u g a d a  q u e  é  
maravilhosamente clara
Eu me levanto
Trazendo os dons que meus ancestrais 
deram,
Eu sou o sonho e as esperanças dos 
escravos.
Eu me levanto
Eu me levanto
Eu me levanto!

Pelo fim da PM! Prisao aos assassinos de Marielle.  Que os trabalhadores tenham direito a auto defesa.
 A execução da vereadora 
Marielle Franco, do PSOL-RJ, no dia 
14/03 depois de participar de uma 
atividade de discussão sobre jovens 
negras, mostra que a burguesia, os 
governantes e as policias não hesitam 
em matar quem lhes contraria. 
Marielle foi morta por pelo menos 3 
tiros, após ser seguida desde a 
atividade em que estava, a 4km de 
distancia. Seu motorista, Anderson 
Pedro Gomes, que fazia "bicos" para a 
vereadora, também foi assassinado, 
por pelo menos outros 4 disparos. As 
balas foram disparadas exatamente 
na direção da vereadora, e não existe 
nenhuma dúvida que ela fo i  
executada. Fazia poucos dias que ela 
havia denunciado o papel da policia 
em Acari, localidade carioca que em 
que a policia matou quase 500 
pessoas no ano passado. Esta muito 
evidente: os policiais assassinos 
mataram também Mar ie l le  e  
Anderson!
 Marielle não defendia o direito 
do povo ao armamento. Não defendia 
a auto-defesa dos trabalhadores em 
s u b s t i t u i ç ã o  a  p o l i c i a .  E l a  
simplesmente criticava a violência 
policial e o terrorismo de Estado 
contra os negros e pobres das favelas. 
E, mesmo sem ir tao longe, isso já foi o 
suficiente para o assassinato dela e do 
seu motorista, um trabalhador 
precarizado, que agora deixa um filho 
doente de 2 anos sem pai.
  Agora, por que a burguesia e a 
policia não podem suportar a atuação 
de uma vereadora que teve 46 mil 
votos, o que representa muitos 
eleitores e a colocava na vitrine, e que, 
morta, causa uma justa repercussão 
nacional e internacional contra seus 
negócios? Por que se arriscar tanto? 
Porque a burguesia e a policia sabem 
q u e  h a  u m  a s c e n s o  d o s  
trabalhadores, com cada vez mais 
greves e lutas, e que toda voz que 
jogue luzes sobre seus crimes pode 
acabar lhes custando seus bens, 
cargos e poder. Matar Marielle tinha o 
objetivo de calar uma voz de 
denuncia, mas também silenciar 
qualquer  um que resolvesse 
questionar a criminosa intervenção de 
Temer no RJ, assim como a ação 
permanente de genocídio sobre os 
negros e jovens pobres da policia de 
Pezão e das demais policias do Brasil. 
Mas a lição não vai ser a de que 
devemos nos calar, e sim a de que 

vamos multiplicar as denuncias e as 
lutas. Perdemos uma companheira e 
não vamos deixar isso ficar em vão. E 
perdemos mais um trabalhador sem 
nem sequer ter a carteira assinada, 
que viveu e morreu como mais um 
exp lo rado .  Tampouco  vamos  
esquecer de Anderson, outro lutador, 
que representa todos os anônimos 
mortos diariamente pela policia 
genocida do capitalismo.
 Até o momento nenhuma 
investigação séria foi levada a diante, 
nenhum suspeito ou qualquer nome 
que fornecesse alguma nova 
informação sobre este caso. Desde o 
dia do assassinato de Marielle - 14 de 
março - O único avanço neste sentido 
foram duas testemunhas que 
relataram serem dispersadas por 
policiais militares, orientando elas a 
irem pra casa. A limpeza da cena do 
crime pelo visto estava num degrau 
acima das prioridades destes Pms.
 Prestamos nossa integral e 
profunda solidariedade aos familiares, 
amigos e companheiros de militancia 
de Marielle e de Anderson. Devemos 
exigir a apuração independente e a 
punição severa dos culpados deste 
caso, devendo esta apuração ser 
organizada por parte dos movimentos 
sociais (o alvo dos tiros), já que a 
Justiça burguesa e a polícia são parte 
das instituições que mataram Marielle 
e Anderson, e são incapazes de fazer 
justiça de verdade. 
 A grande tarefa do movimento, 
entretanto, precisa ser combater a raiz 
dos desmandos e dos assassinatos 
em massa da policia. E isso so pode 
acontecer com o fim da PM! A policia 
militar existe para matar e combater os 
"inimigos" internos, sem se dedicar a 
investigar, e sim a enfrentar com bala 
aqueles que ameacem o sistema e as 
instituicoes. Hoje em dia, ainda esta 
aliada ao trafico, e sua tarefa consiste 
em manter a população sob ameaça e 
executar quem "sai da linha". Uma 
instituição violenta, que não atua no 
Congresso, nos Palácios ou nos 
Tribunais, onde estão os grandes e 
verdadeiros criminosos, mas esta 
sempre presente nos morros e 
favelas, nas greves e nas lutas, 
espancando professores (como faz 
agora em SP), matando estudantes 
inocentes em plena escola, dando tiro 
em  crianças dentro de carros, e 
matando indiscriminadamente os 
pobres nas favelas. Todos conhecem 

estes casos! Chega.
 A PM tem que ser extinta 
imediatamente. Esta deve ser a tarefa 
numero 1 do movimento social. Em 
seu lugar, precisamos defender a 
formação de organismos de auto-
defesa, para que sejam os próprios 
trabalhadores a defenderem a si 
mesmos, suas famílias e sua 
comunidade. Também se faz urgente 
garantir o direito ao armamento dos 
trabalhadores, pois nem eles poderão 
se auto-defender apenas com paus e 
pedras, nem pode ser que apenas o 
Estado burguês e os patrões tenham o 
monopólio do armamento e da 
violência, decidindo quem morre e 
quem vive. Ha uma guerra nas ruas do 
RJ e do Brasil! E, nesta guerra, que e 
de classes, os trabalhadores estão 
sendo mortos aos milhares sem terem 
como reagir. Basta de apenas atos 
gerais "pela paz". O voto também não 
vai mudar nada, pois, sem ação direta 
nas ruas, outras Marielles também 
serão mortas e incapazes de mudar a 
violência estatal-patronal e os ataques 
contra os lutadores.
 O momento atual desperta 
tristeza e indignação. Mas Marielle e 
A n d e r s o n  e x i g e m  q u e  l h e s  
homenageemos e  p res temos 
solidariedade com a luta nas ruas e 
por um programa que de cabo de seus 
assassinos. Que sejam punidos e 
justiçados os mandantes e executores 
do duplo assassinato. E que a PM que 
os articula seja desmantelada e 
destruída.

 Pelo fim da PM!

Pela constituição de uma 
comissão de investigação 

independente!

Pela Auto-Defesa dos 
movimentos sociais!

Pelo armamento geral dos 
trabalhadores!

Abaixo os governantes que 
chefiam o genocídio do povo 

negro!

Fora Crivella! Fora Pezão! Fora 
Temer! Fora TODOS!

CULTURA
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 Após mais uma série de 
episódios de violência no Rio de Janeiro 
em pleno carnaval, data em que a cidade 
recebe mais turistas e olhares do mundo 
inteiro, o presidente Michel temer 
encontrou o factoide que queria para 
criar uma cortina de fumaça que 
desviasse o assunto de mais uma 
acusação que poderia lhe cassar o 
mandato, assim como tentar “sair por 
cima” depois da enorme derrota que foi 
ter que abandonar sua Reforma da 
previdência, prioridade máxima desde 
que assumiu o governo, após Dilma 
fracassar no mesmo propósito. Temer já 
havia, poucos dias antes da decretação 
da intervenção, se dirigido a Roraima 
para, em pleno carnaval, tratar da 
situação dos milhares de refugiados 
venezuelanos que estão se refugiando 
no Brasil e sofrendo com inúmeras 
necessidades econômicas e sociais. Um 
problema gravíssimo, sem dúvida, mas 
que Temer ignorara até tentar encontrar 
um pretexto para mudar o foco da derrota 
na Previdência e sobre as acusações de 
que é alvo. Mas ainda era um tema de 
menor apelo midiático. Então, vieram 
arrastões em plena orla de Copacabana. 
Temer ganhou seu assunto!
 Após grande estardalhaço e 
cobertura subserviente da imprensa (tal 
como ocorreu no começo das UPPs), 
Temer conseguiu, de fato, uma ou duas 
semanas de folga no noticiário e até 
mesmo algum pequeno apoio, dada a 
gravidade real do problema de 
segurança pública no RJ e no Brasil 
inteiro. Não aconteceu nada de novo no 
carnaval, que já não ocorresse o ano 
inteiro, mas, apesar da farsa da 
intervenção se basear num factoide, 
como se algo inédito tivesse acontecido, 
é um fato que a violência está fora de 
controle, e as pessoas foram induzidas a 
acreditar outra vez numa “solução 
mágica”. Por pouco tempo...
 Cerca de 2 meses depois, a 
intervenção mostrou-se, como era óbvio, 
um desastre. Ninguém foi preso, 
nenhuma quadrilha foi desbaratada, não 
existiu nenhuma grande apreensão de 
armas; nada. Ao contrário, novos 
trabalhadores foram mortos, policiais 
seguem assaltando os moradores das 
favelas através das milícias e o tráfico 
segue seus negócios tranquilamente. Ao 
mesmo tempo em que não resolveu 
absolutamente nada no sentido de 
combater a violência, a intervenção 
serviu para criminalizar e aterrorizar 
ainda mais a população pobre e negra 
das favelas. A intervenção nasceu como 
uma cortina de fumaça, mas, do ponto de 
vista do governo, acabou unindo o útil ao 
agradável. A burguesia, os governos e as 

1) O u t / 2 0 0 8  -  E l e i ç õ e s  
municipais/governo Lula
2) Dez/2010 a jun/2012 – ocupação 
do Complexo do Alemão/governo Lula e 
Dilma
3) Jul/2011 – V Jogos Mundiais 
Militares/governo Dilma
4) Jun/2012 – Rio+20/governo 
Dilma
5) O u t / 2 0 1 2  –  e l e i ç õ e s  
municipais/governo Dilma
6) Jul/2013 – Jornada Mundial da 
Juventude/governo Dilma
7) J u l / 2 0 1 4  –  C o p a  d o  
Mundo/governo Dilma
8) Abr/2014/jun/2015 – ocupação 
do Complexo da Maré/governo Dilma
9) Ago/2016 – Olimpíadas/governo 
Temer
10) O u t / 2 0 1 6  –  e l e i ç õ e s  
municipais/governo Temer
11) Fev/2017 – votação do pacote de 
austeridade/governo Temer
12) jul a dez 2017/ - Plano Nacional 
de Segurança no Rio/governo Temer

Com a intervenção de Temer, o Exército 
passou a ter responsabilidade sobre as 
polícias, os bombeiros e a área de 
inteligência do estado. Na prática, o 
Exército vai substituir o governador do 
Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), na 
área de segurança. A decisão do governo 
federal contou com o aval de Pezão, 
mas, apesar de acordada, é um grave 
ataque democrático, pois introduz o 
método da subst i tu ição de um 
governante eleito por uma força militar de 
cima para baixo, com poderes de 
suprimir liberdades civis e democráticas 
da maioria da população. 
 Nós defendemos a derrubada 
imediata do decreto de intervenção de 
Temer e a derrubada e prisão de Temer e 
de Pezão por estarem atacando desta 
forma os trabalhadores. O exército e a 
PM devem ser colocados para fora das 
favelas e a PM ainda deve ser extinta. 
Não há como garantir segurança aos 
trabalhadores com a presença de 
militares, seja eles das Forças Armadas 
ou policias, apontando armas para os 
estudantes e moradores pobres. Eles 
são parte da violência, do crime e os 
principais assassinos nas periferias do 
país. 
 É urgente que sejam os próprios 
trabalhadores a poderem se defender, 
a t ravés  de  des tacamen tos  de  
autodefesa, garantidos por organismos 
populares, da juventude e de mulheres. A 
polícia mata! E nossa segurança só vai 
existir por meio de nossa própria 
organização.

forças policiais já promovem um 
genocídio contra a juventude negra há 
anos, e a intervenção deu mais 
poderes para que a repressão aos 
pobres seja intensificada.
 Em 2 meses, foram trocadas as 
chefias das polícias civil e militar, e só. 
O número de assassinatos e demais 
crimes segue o mesmo, inclusive as 
mortes de policiais e as mortes de 
trabalhadores por policiais. Como se 
não bastasse não melhorar nada, a 
execução da vereadora Marielle 
Franco revelou uma ousadia da 
criminalidade, provavelmente policial, 
ainda mais explícita. Ninguém respeita 
o exército, e, na verdade, se sabe que 
as forças armadas só se preocupam 
em reprimir protestos ou estão elas 
mesmas envolvidas com o crime e o 
narcotráfico. Na sequência da 
execução de Marielle, ocorreram 
rebeliões em cadeias, tiroteios e novos 
arrastões. O Rio de Janeiro continua 
sendo... o mesmo lugar abandonado e 
atacado pelos governos.
 A polícia e o exército vêm 
tirando fotos de todos os moradores 
das favelas, revistando de modo 
constrangedor crianças indo para a 
escola, mulheres e trabalhadores em 
geral. Da mesma forma, a tentativa de 
expedir “mandados de prisão e de 
busca e apreensão coletivos”, que 
permitiriam prender e invadir casas 
sem qualquer expl icação, são 
elementos de medidas autoritárias e 
criminosas contra o povo. 
 A o  m e s m o  t e m p o ,  o  
interventor, general Braga Netto, disse 
que o RJ é “um laboratório para o 
Brasil” e o ministro do recém criado 
Ministério da Segurança Pública, Raul 
Jungmann, prometeu que o resultado 
positivo virá em 4 meses. Metade do 
prazo já passou e já é possível ter 
certeza que a intervenção foi uma 
mistura de palhaçada, diversionismo 
para blindar Temer e justificativa para 
avançar na repressão aos pobres e 
negros e restringir ainda mais os 
direitos civis.
 Lula e Dilma usaram o mesmo 
expediente, abrindo caminho para a 
atual intervenção de Temer. De outubro 
de 2008 para cá, as Forças Armadas 
estiveram no Estado do Rio de Janeiro 
para “reforçar a segurança estadual” 
em 12 oportunidades. A intervenção 
federal de Temer é a 13ª atuação do 
Exército no RJ em 10 anos. Antes, 
foram 2 intervenções no governo Lula, 
6 no governo Dilma e 4 com Temer. As 
demais 12 intervenções das Forças 
Armadas foram:

Fora a polícia e o exército dos morros do Rio! Pelo fim da PM!
 A solução é emprego, salário e investimento social.
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A QUEDA DE AFRIN E O FUTURO DA REVOLUÇÃO SÍRIA
 O processo revolucionário 
curdo marchou, com todas as suas 
contradições, em paralelo à Revolução 
Síria, bem como seu recuo, que ocorreu 
devido à combinação entre a política 
genocida de Assad, o enfraquecimento 
da resistência pelos grupos jihadistas e 
a política de conciliação com o 
imperialismo e o regime baathista, pela 
liderança curda, que se recusou a ter 
uma linha de unificação de ambas as 
lutas e a contar com a mobilização 
solidária dos povos. Os líderes do PKK 
apostaram tudo nas alianças com os 
"inimigos dos seus inimigos", razão pela 
qual não só perderam uma das 
fortalezas de Rojava - Afrin - mas 
retrocederam o processo como um 
todo, agarrando-se às ilusões de 
liberdade numa frente com os EUA.
2 meses após o início da operação 
Ramo de Oliveira pelo Exército turco, a 
cidade de Afrin é tomada pelas forças 
pró turcas e por frações do Exército 
L ivre da Sír ia  (setor  burguês 
“democrático”) no dia 18 de março. 
Mesmo contando com os esforços 
heroicos das guerrilhas curdas - YPG e 
YPJ - não foi possível se defender 
contra o 2º maior exército da Otan em 
parceria com tropas rebeldes do 
território sírio. 
As forças rebeldes sírias, que serviram 
como tropas avançadas para a 
operação turca, pareciam ter entrado na 
cidade sem lutar, depois que as 
Unidades de Proteção do Povo Curdo, 
ou YPG, se retiraram para as colinas 
circundantes. Mas os moradores 
descreveram o caos à medida que civis 
em fuga eram mortos pela artilharia e 
pelos ataques aéreos turcos.
A tomada de Afrin, uma cidade 
principalmente curda perto da fronteira 
com a Turquia, aconteceu quando 
out ros  grupos rebe ldes s í r ios  
apareceram perto do colapso no 
enclave sitiado de Ghouta, no subúrbio 
de Damasco. Forças sírias dividiram o 
enclave em três partes sob uma 
barragem de artilharia e ataques 
aéreos.
Tendo escapado do bombardeio aéreo e 
do avanço das forças terrestres, a 
população encontrou novos perigos: a 
fome, a doença e o legado de explosivos 
improvisados deixados pelo chamado 
Estado Islâmico, cujos combatentes 
ocuparam as aldeias. Famíl ias 
imploraram a ele para levar seus filhos 
para um lugar seguro, na esperança de 
garantir sua sobrevivência. A ONU 
estimou que 137 mil pessoas do distrito 
de Afrin foram deslocadas para as 

na tentativa de novas conversações 
entre  Turquia e a milícia curda.
Assim como os EUA, a França treinou e 
forneceu armamento aos curdos de 
Rojava na luta contra o Estado Islâmico. 
Do ponto de v is ta f rancês,  é 
extremamente importante fazer com que 
o EI se mantenha neutralizado já que 
sofreu diversos atentados ao longo de 
recentes anos. Macron disse que a 
França apoiaria a "estabilização" da 
zona de segurança no nordeste da Síria 
para impedir que o EI recuperasse sua 
força. Declaração deste tipo só reflete 
uma maneira mais refinada de utilizar os 
curdos como bucha de canhão contra o 
EI no sentido de prevenir ataques dentro 
do território francês.
Aqueles que se diziam aliados dos 
curdos, ao primeiro sinal de ataque da 
Turquia, foram os primeiros a retirarem 
suas tropas e permitir o avanço das 
tropas turcas sob rojava. Estados 
Unidos e Rússia possuem diferença 
sobre os rumos que devem ser tomados 
na Síria, mas ambos concordam em 
m a s s a c r a r  a  r e v o l u ç ã o  d o s  
trabalhadores quando esta se converta 
numa ameaça real aos seus interesses 
que nada mais são em 1º manter as 
divisões dos Estados Nacionais 
construídas no pós 1ª e 2ª guerra 
mundial.
 É inegável que a queda de Afrin 
pode vir a ser o marco de completo 
declínio da revolução curda e com ela a 
própria revolução síria. A única saída 
concreta é a realização da ditadura 
proletária embasada na solidariedade 
internacional de todos os povos à 
construção do socialismo. A barbárie 
capitalista que afundou a Síria num mar 
de sangue a mais de 7 anos não será 
superada dentro dos marcos do próprio 
sistema que a criou. E neste sentido que 
nenhuma aliança com as potências 
imperialistas poderá ser alguma solução 
aos trabalhadores do oriente médio.
 A necessidade grita por todos os 
cantos da síria pela queda de Assad! 
Assim como o movimento curdo deve se 
desfazer das concepções anarquistas e 
trilhar o árduo caminha da revolução 
socialista sob a perspectiva de derrubar 
todos os governos burgueses da região.

Abaixo a ditadura na Turquia!
 Fora Erdogan e seu partido AKP!
Pela expulsão imediata das tropas 

estadunidenses e russas de 
Rojava! 

Fora Assad e demais frações 
burguesas na Síria!

Pela Federação dos Estados 
Socialistas do Oriente Médio!

aldeias e áreas vizinhas, incluindo 
cerca de 105 mil em Tel Rifaat.
O desespero de Erdogan
 A histórica luta contra o PKK 
e o conjunto do povo curdo poderia 
ter um fim vitorioso ao novo sultão, 
mas é neste exato momento em que 
a luta de classes demonstra todo o 
potencial de um povo em luta. A partir 
de agosto de 2016 o governo Turco 
inicia a intervenção militar dentro do 
território sírio na chamada Operação 
Escudo Eufrates, a qual ainda 
persiste para manter o objetivo de 
impedir a unificação dos 3 cantões 
curdos ao norte da Síria na região 
chamada de Rojava. Ao mesmo 
tempo,  u t i l i zava  o  exérc i to  
internamente para literalmente 
destruir as regiões de maioria curda, 
principalmente a região sudeste do 
país nos bastiões de Diyarbakir, 
Batman, Sanliurfa e etc.
Enquanto a situação da classe 
trabalhadora turca se deteriora e a 
reação do conjunto da população 
fermenta, o regime do AKP tenta se 
salvar apostando na polít ica 
internacional intervencionista e de 
guerra, já que o objetivo de Erdogan 
é de se manter no poder e continuar 
a gerenciar a pilhagem sobre os 
trabalhadores da região.
 O  r e g i m e  t u r c o ,  q u e  
passando por crises internas e 
externas, se joga ao desespero 
apelando a uma política militarista 
com o fim de reforçar a ditadura e 
chegar em boas condições nas 
eleições presidenciais de 2019. No 
entanto, mesmo arrastando o país 
na guerra e acabando com avanços 
históricos do povo curdo, o governo 
não conseguira resolver sua crise. O 
regime de Erdogan continua com a 
política militarista a serviço de 
proteger e desenvolver os interesses 
capitalistas no Oriente Médio 
tentando superar a própria crise à 
custa de mais um massacre entre 
trabalhadores e povos oprimidos.
Abaixo às  i lusões com o 
Imperialismo! Solidariedade 
Internacional pela Revolução 
Socialista!
 Neste momento a direção 
curda de Rojava ainda persiste em 
negociações com o Imperialismo 
para tentar em vão algum avanço no 
p r o j e t o  d e  u m  c u r d i s t ã o  
independente ao norte da Síria. 
Desta vez é o Presidente da França - 
Emmanuel Macron - que faz as 
honras em receber dirigentes curdos 

CORREIO dos TRABALHADORES



CORREIO dos TRABALHADORESPágina 4 Página 5

 Enfim, depois de dezenas de 
a c u s a ç õ e s ,  t e s t e m u n h o s  
comprobatórios, confissões de 
comparsas, vídeos, áudios, cuecas 
com dinheiro, imóveis e milhões 
apropriados em causa própria, Lula foi 
condenado a 12 anos em 2ª instância, 
e já poderia estar preso! A impunidade 
que caracteriza as penas no Brasil, e 
que ainda mantém milhares de 
corruptos livres, ainda beneficia Lula, 
que, se fosse um pobre ou trabalhador 
que tivesse roubado um quilo de 
carne, já estaria na cadeia. Mas, ao 
menos, depois das prisões de Maluf, 
Cabral, Cunha e outros corruptos, 
está condenado mais uma ladrão – 
que foi chefe de todos eles por muito 
tempo.
 Este é o 1º de muitos 
julgamentos que ainda assombram o 
“Brahma” ou “amigo” como já foi 
descrito nos esquemas de corrupção 
que chefiou. Mas, após já ter sido 
condenado em 1ª instância por roubar 
o país em benefício da empreiteira 
OAS, e ganhar um tríplex milionário 
em retribuição, a sua queda já 
começou e Lula teve sua sentença 
confirmada e sua pena aumentada em 
2ª instância.
 Por unanimidade, a 8ª Turma 
do Tribunal Regional Federal (TRF-4) 
decidiu no dia 24/01 que o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva é 
culpado no caso tríplex investigado 
pela Operação Lava Jato. O relator do 
recurso do petista, desembargador 
João Pedro Gebran Neto, votou pela 
manutenção da sentença do juiz 
Sérgio Moro e sugeriu o aumento da 
pena para 12 anos e 1 mês de prisão. 
O  v o t o  f o i  i n t e g r a l m e n t e  
acompanhado pelo revisor do 
processo, desembargador Leandro 
P a u l s e n  e  t a m b é m  p e l o  
desembargador Victor Laus. 3X0, 
numa decisão que deixou os petistas 
com saudades de Moro, que, agora, 
viu-se que pegou leve e foi  
complacente com os crimes de Lula!
 Já não poderia haver dúvidas 
que Lula era o comandante da 
quadrilha que assaltou o Brasil por 
mais de uma década, e que se 
manteve com Dilma e agora com 
Temer. Quem governou em acordo 
com Maluf, Renan, Collor, Meirelles, 
Padilha, Jucá, Geddel, Cabral, 
Eduardo Paes, Cunha e Sarney, e 
chefiou Palocci, André Vargas, 

burguesa, quem determina se há ou 
não provas é o sistema judiciário. Não 
concordamos com isso (e apenas 
nós, os marxistas revolucionários, 
não concordamos e denunciamos 
esta Justiça como burguesa), mas é o 
que o PT e o PSOL, por exemplo, 
sempre defenderam. Tudo é 
proposto, por eles, que seja resolvido 
pela Justiça. Com ações junto ao 
Ministério Público. Praticamente 
resumem seus pleitos a proposições 
parlamentares e a ações judiciais! 
Ora, o MP e a Justiça analisaram e 
foram categóricos: há provas que Lula 
é corrupto! O MP, supostamente 
representando a “sociedade civil” 
pediu a prisão. De uma hora para a 
outra, o MP, de órgão salvador da 
Pátria passou a ser execrado. O juiz 
Sérgio Moro ouviu a defesa, cumpriu, 
com excessos até, todas as garantias 
de contraditório, e constatou que 
havia provas. Condenou Lula por 
muito menos tempo e por muito 
menos acusações do que pediu o MP. 
Moro quebrou o galho de Lula e 
mostrou que protegeu o criminoso! 
Mesmo assim, foi considerado o 
diabo na Terra e o culpado dos males 
do mundo. Aí, o PT alardeou aos 4 
ventos que o TRF faria justiça, que 
confiava no julgamento em 2ª 
instância… Que até esta instância, 
não se poderia considerar Lula 
culpado e “ficha suja” como os 
demais. Foi condenado outra vez! Por 
unanimidade! E com a correção de 
pena, que Moro tinha puxado para o 
mais baixo que pôde, para mais 3 
a n o s .  M e s m o  a s s i m ,  n ã o  
correspondeu ao que o “eternamente 
s a u d a d o  M P ”  h a v i a  p e d i d o  
originalmente.
 Mas e as provas? Ora, são 
tantas que é difícil saber por onde 
começar. Há planilhas da Odebrecht 
com repasses a Lula. Há visitas 
d e s m e n t i d a s  e  d e p o i s  
desmascaradas de Lula e Marisa ao 
tríplex. Há e-mails e telefonemas 
comprovando as reformas feitas ao 
gosto do presidente, um operário por 
poucos anos de sua vida, burocrata 
traidor por 2 décadas e um burguês 
milionário desde então. Uma pessoa 
que falou (em público!) que nem 
poderia ser o dono do tríplex de luxo, 
milionário, pois era muito pequeno 
para ele… E tem a confissão de Leo 
Pinheiro, o pagador da propina pela 

Genoíno, José Dirceu, Delcídio 
Amaral, Silvio Pereira e Delúbio 
Soares, para citar apenas um 
punhado  das  cen tenas  de  
cr iminosos e maf iosos que 
participaram dos esquemas de 
corrupção junto com Lula, nunca 
poderia ser inocente.
 Para quem ainda pudesse 
ter alguma ilusão destas, as provas 
poderiam encher vários caminhões. 
Aliás, só em artigos, presentes, 
joias, objetos de arte e móveis da 
p r e s i d ê n c i a  r o u b a d o s  e  
apropriados indevidamente por 
Lula já seriam enchidos vários 
contêineres. Mas isso são os 
“centavos” da corrupção. Como 
confessou Palocci, braço direito de 
Lula por mais de uma década, 
coordenador de suas campanhas e 
ministro todo-poderoso de seus 
mandatos, o pacote de Lula, 
apenas com a Odebrecht, foi de R$ 
300 milhões!
 São muitos tríplex, sítios, 
terrenos e contas milionárias 
repassados não apenas pela OAS e 
Odebrecht, mas por todos os 
burgueses que enriqueceram nos 
mandatos do PT, às custas de 
roubar o orçamento público e 
distribuir propinas como comissão. 
Lula foi condenado não apenas por 
ganhar um imóvel milionário por ser 
band ido,  mas porque es te  
“presente” veio como contrapartida 
de centenas de milhões desviados 
da saúde, educação, segurança, 
moradia, transporte, em contratos 
superfaturados feitos por Lula sob 
encomenda para a OAS, e dos 
quais há farta comprovação, com 
planilhas, e-mails, confissões, 
testemunhas, áudios e o que mais 
poderia haver demonstrando a 
cor rupção desenf reada em 
benefício desta empreiteira que deu 
milhões a Lula, Dilma e também ao 
PT como um todo, por Caixa 1 e por 
Caixa 2.
 P r i s ã o  c o m  u m a  
infinidade de provas!
 Um dos argumentos mais 
frágeis e claramente ignorante a 
respeito da condenação de Lula é 
dizer que ele foi feito sem provas. 
Em 1º lugar, quem afirma isto 
considera que quem deve avaliar se 
existe ou não provas? Eles 
m e s m o s ?  N a  d e m o c r a c i a  

O LUGAR DE LULA É NA CADEIA! PRISÃO PARA TODOS OS CORRUPTOS E CORRUPTORES!
OAS. Tem até parte do dinheiro 
roubado devolvido!
 Seu maior crime, no entanto, 
ainda é mais grave. Foi ter governado 
para  a  burgues ia  e  para  o  
imper ia l i smo por  8  anos ,  e  
coordenado o governo de Dilma por 
mais 5 anos com esta mesma postura. 
Nestes 13 anos, entregaram o pré-sal 
brasileiro, dando a Área de Libra, a 
maior riqueza já encontrada no país, a 
preço de banana. Venderam bancos 
públicos, poços de petróleo e gás, 
aeroportos, portos, estradas e 
ferrovias. Retiraram direitos do 
funcionalismo público, de viúvas do 
INSS, de quem ganha o abono do PIS, 
d e  q u e m  s a c a  o  s e g u r o -
desemprego… Cortaram quase 500 
bi lhões do orçamento social,  
incentivaram o massacre de índios, 
quilombolas e negros na periferia. 
Mantiveram as mulheres proibidas e 
ameaçadas de decidir sobre seu 
corpo, paralisaram a reforma agrária, 
nunca fizeram reforma urbana, nunca 
diminuíram a jornada de trabalho, 
aprovaram um Código Florestal que 
destrói nosso meio ambiente. Lula, 
sob todos os aspectos foi um desastre 
e um inimigo em tempo integral dos 
trabalhadores. Teve um governo 
burguês, neoliberal, privatista e que 
invadiu o Haiti e fez o que o 
imperialismo quis em mais de uma 
década.
 É um inimigo da classe 
trabalhadora e corrupto, e os 
revolucionários exigem sua prisão! O 
lugar de Lula é na cadeia!
 O papel da Justiça e das 
instituições
 A falta de coerência dos 
petistas é tão grande que denunciam 
a mesma Justiça em que se apoiaram 
por mais de 13 anos e a quem ainda 
sempre recorrem quando lhes 
convém. Assim como foram mestres 
em coligações com todo tipo de 
criminoso no Congresso Nacional, se 
aliando ao que existe de pior, mas de 
direita e reacionário, para depois dizer 
que este congresso não poderia ter 
afastado Dilma; o PT chama de golpe 
uma decisão judicial das instâncias 
que sempre defendeu e a quem 
sempre apelou.
 É uma hipocrisia enorme pois 
foi o PT quem colocou na cadeia o 
jovem Rafael Braga, preso nas 
manifestações de 2013 por “portar 

no valor de R$ 2,4 milhões.
 Ao manter Lula ainda em 
liberdade, a Justiça mostra que é 
mesmo parcial, a serviço dos ricos e 
corruptos! O PT fala que é injustiçado 
ou perseguido. Além da impunidade 
de seus principais líderes e a 
facilidade com que roubaram dezenas 
de  b i lhões  por  tan to  tempo 
demonstrar a falsidade deste 
argumento, agora fica evidenciado 
que é Lula quem tem tratamento 
privilegiado.
 Der rubar  Temer  e  as  
reformas. Construir a revolução 
nas ruas
 Os trabalhadores têm um 
desafio neste ano: lutar! Lutar nas 
ruas, por meio da ação direta, contra 
as reformas de Temer e dos governos 
estaduais (que aplicam as mesmas 
medidas, do PSDB e PMDB ao PT e 
PCdoB). Os trabalhadores não terão 
candidatos nas eleições.
 Nem Lula nem Gulherme 
Boulos, nem Ciro Gomes, nem 
Luciana Genro. Nenhum representa 
uma alternativa séria contra o 
capitalismo. Nenhum assume a luta 
pelo não pagamento da dívida 
pública, pela legalização do direito ao 
aborto, pela estatização sem 
indenização do sistema financeiro e 
das grandes empresas, pelo fim da 
PM, etc.
 Nenhum deles é capaz de 
romper com o capitalismo e, ao 
governar por dentro do Estado 
burguês, seriam ainda piores que o 
Syrisa na Grécia. Este partido, tido 
como de “extrema esquerda” antes de 
eleito, manteve todos os ataques 
neoliberais dos governos anteriores, e 
ainda promoveu congelamento de 
salários, demissões, privatizações e 
uma nova Reforma da Previdência.
 A lição que a História já cansou 
de dar é que não se pode administrar o 
Estado burguês sem administrar o 
capitalismo e governar para a 
burguesia e contra os trabalhadores.
 Fora Lula das eleições e 
cadeia para ele. Mas Fora Temer do 
governo e cadeia também! Fora todo o 
Congresso corrupto e o Judiciário! 
Fora Todos! Por um governo 
revolucionário dos trabalhadores. 
Construído desde as organizações de 
base da classe trabalhadora, por 
comitês populares, de bairro, fábrica, 
empresa e locais de estudo.

pinho sol” na mochila, assim como 
por  c r im ina l i za r  incon táve is  
movimentos sociais, greves e lutas 
em geral. O PT criou a Força 
Nacional e foi o precursor de colocar 
o exército nas ruas, para combater 
manifestações contra a Copa. De 
medida autoritária em medida 
a u t o r i t á r i a ,  o  P T  t a m b é m  
instrumentalizou a Justiça, que 
decretou como ilegais greves de 
caminhoneiros, de professores, de 
Correios… O PT usou a Justiça para 
obter reintegração de posse de 
imóveis e terras ocupados por quem 
não tem onde morar ou onde plantar. 
Usou a Justiça para processar 
estudantes e contra mulheres que 
abortaram. Além das vezes em que, 
acionado na Justiça, por não pagar 
salários, não garantir direitos a 
horas-extras, a vale-alimentação e 
promoções a empregados públicos 
ou de estatais; ou por não garantir 
tratamento de saúde; ou por 
inúmeros outros descumprimentos 
da Constituição; os governos do PT 
(como todos os demais) sempre usou 
a Justiça -e ganhou as causas – para 
não cumprir com suas obrigações
 Não por acaso, o PT não fez 
nada para que Aécio fosse preso. Ao 
contrário, votou no Congresso contra 
a prisão do senador do PSDB, como 
queria a Justiça. Porque Lula e Aécio 
são farinhas do mesmo saco, e, 
mesmo condenado, Lula segue livre, 
como o tucano. Os dois partidos 
es tão  jun tos  na  de fesa  da  
impunidade.
 Aba ixo  o  t ra tamento  
privilegiado e a liberdade seletiva 
para Lula. É preciso prender 
todos!
 Lula havia sido condenado na 
primeira instância a cumprir 9 anos e 
6 meses de prisão por crimes de 
corrupção e lavagem de dinheiro, ao 
usar a OAS como proprietária laranja 
do tríplex 164-A do Condomínio 
Solaris, no Guarujá (SP). Aliás, tal 
como fez com o sítio em Atibaia, 
colocado no nome do filho de seu 
melhor amigo, que nunca esteve no 
sítio, onde só há pertences pessoais 
de Lula, que se registrou mais de 100 
vezes na propriedade. A Justiça 
comprovou que a compra e reforma 
do triplex foram oferecidas pela 
construtora OAS ao ex-presidente e 
representaram vantagem indevida 
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