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CORREIO dos
 TRABALHADORES

É preciso 
derrubar 

o governo e o
Congresso 

nas ruas para 
sobreviver!

Fora Bolsonaro! 
Fora todos! 
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Estados Unidos: 
epicentro da pandemia

 e da crise mundial



CORREIO dos TRABALHADORES Edição nº85

Direito ao aborto é legalizado na Nova Zelândia, após muita luta

mrevolucionariosocialista@gmail.com

Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

ocialista.org

MRS-MovimentoRevolucinárioSocialista/Facebook

 Em meio à pandemia do coronavírus, que já se aproxima 
de 1 milhão de infectados ao redor do mundo, ao menos na 
Nova Zelândia houve uma excelente notícia. As mulheres 
agora poderão realizar abortos sem serem presas por isso 
nem morrerem por terem que se submeter a procedimentos 
ilegais, em clínicas clandestinas ou em casa, sem segurança 
nem recursos de saúde muitas vezes necessários.

 Por 44 anos, o aborto foi o único procedimento 
médico considerado crime na Nova Zelândia. “Mas a partir 
de agora os abortos serão corretamente tratados como 
um problema de saúde.”, disse o ministro da Justiça, Andrew 
Little. A questão estava programada para ser submetida a um 
referendo público, mas o governo descartou essa opção nos 
últimos dias antes da decisão, por conta de haver uma pressão 
popular e da opinião pública cada vez maior a favor da 
legalização deste direito reprodutivo.

 “A lei anterior exigia que as mulheres que 
procuravam um aborto passassem por muitas 
dificuldades. Isso resultou em atrasos no acesso a um 
procedimento e foi menos seguro. As mudanças 
acordadas pelo parlamento garantirão melhor às 
mulheres o aconselhamento e o tratamento em tempo 
hábil.”, admitiu o ministro da justiça.

 O eixo do projeto de lei que foi aprovado no parlamento é 
a remoção do aborto da Lei de Crimes, permitindo que as 
mulheres escolham o aborto até 20 semanas após a consulta 
com um clínico geral e promovendo opções de 
aconselhamento para as mulheres que escolhem um aborto. 
Após as 20 semanas, a mulher grávida precisará de um exame 
e da aprovação de dois médicos para fazer o procedimento. As 
condições para o aborto após as 20 semanas de gravidez 
aprovadas são mais duras, mas também será possível, 
analisando-se cada situação.

 Antes desta votação importantíssima pela legalização 
do direito ao aborto, a antiga lei da Nova Zelândia, de 1961, 
vetava o aborto, com a exceção permitida apenas em casos de 
incesto, “subnormalidade mental” ou anormalidade fetal, ou 
onde a saúde física ou mental da mãe corria um risco sério. 
Outros fatores que eram levados em consideração, mas não 
eram garantidos em lei, eram os casos de “violação sexual” 
e “extremos de idade”. E a pena prevista para quem 
realizasse um aborto fora destas exceções era bastante 
severa: prisão de até 14 anos.

 Apesar da vitória das mulheres neozolandesas e de 
todas as mulheres e trabalhadores do mundo com o 
reconhecimento deste direito no país, foi necessário cerca de 
meio século para isso e ainda assim a nova lei foi aprovada por 
pouco: 68 votos contra 51. A descriminalização do aborto foi 
uma das promessas da campanha da primeira-ministra, 
Jacinda Ardern, quando ela foi eleita em 2017, mas não foi 
cumprida por 3 anos e só foi votada agora, quando as novas 
eleições gerais se aproximam, ao final deste ano. O que 
mostra que, sem pressão popular, nem este direito essencial 
às mulheres nem qualquer outro será conquistado.

Esta vitória na Nova Zelândia se soma à vitória da legalização 
do direito ao aborto na Irlanda, em 2018, e à vitória da 
legalização deste mesmo direito na Coréia do Sul em 2019, 
quando a Justiça deste país anulou a proibição do aborto. Este 
é o caminho: lutar para libertar as mulheres de uma proibição 
que lhes causa milhões de mortes mundo afora e que é 
imposta por burgueses, em geral homens, que tratam a mulher 
como uma força reprodutiva incapaz de decidir por si mesma 
se quer ou não levar adiante uma gravidez.
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Charges:

Porto Alegre – RS  (51) 9 9441-6955
Rio de Janeiro – RJ  (21) 96999-1572
Itaúna – MG  (37) 9 9929-2117
Brasília – DF  (61) 9 8352-4617
Natal – RN  (84) 9 9168-4992
Belém – PA (91) 9 8920-0654

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av Roberto Freire 4220. ap 211. 
Bairro Ponta Negra

Sede Porto Alegre - Rua Vigário José Inácio , 250, ap. 36.
Bairro Centro 

Rio Grande do Sul

Sede Belém - Passagem Quarubas, 155.
Bairro Pedreira. 
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 Quando o total de infectados no Brasil 
ultrapassa as 3 mil pessoas e já nos 
aproximamos de 100 mortes, Bolsonaro e 
empresários assassinos, como Roberto 
Justus e os donos da Riachuelo, Giraffas, 
Madero, Havan, Coco Bambu, etc., exigem 
que os trabalhadores sigam produzindo, 
para gerar seus lucros, mesmo que morram 
milhares de “velhinhos” descartáveis, como 
eles mesmo dizem. A pandemia do Covid-19 
escancarou a luta de classes no Brasil e no 
mundo. A burguesia manda às favas a farsa 
de “responsabilidade social” e deixa claro 
que a produção não pode parar. Eles querem 
nosso sangue!

 Como resposta, os trabalhadores não 
podem aceitar ser vítimas duplamente de 
uma pandemia causada pela burguesia. 
Ainda que a origem do vírus ainda seja 
controversa, é fato que a disseminação do 
coronavírus ocorreu pela irresponsabilidade 
do governo capitalista chinês, e, depois, dos 
governos europeus, de Trump nos EUA e de 
criminosos como Bolsonaro. Todos eles 
menosprezaram a gravidade da situação até 
que ela fosse irreversível, esconderam 
informações e deixaram seus povos à mercê 
da morte, das sequelas físicas e do 
desemprego, fome e dívidas.

 A crise ainda está começando em 
nosso país, e o pior ainda está por vir. Se não 
houver uma baixa da curva de infecções e 
mortes até os meses do nosso inverno, 
poderemos ter uma tragédia ainda maior da 
que hoje se abate sobre a Itália e a Espanha, 
por exemplo. Nosso sistema de saúde já é 
uma vergonha, e todos os anos morrem 
milhares de pessoas por dengue, gripe 
comum, sarampo, tuberculose e outras 
doenças antigas, conhecidas e já com 
tratamento. Isso pode ser multiplicado de 
maneira incalculável diante de uma doença 
nova, desconhecida e sem cura ou vacina…

 Além da tragédia das mortes e 
doentes, que Bolsonaro quer aumentar ao 
deixar cada um por si, teremos toda a classe 
trabalhadora vítima da recessão que vai 
assolar o Brasil. Já estamos sob uma forte 
crise econômica há quase 10 anos. Temos 
um PIB negativo se somarmos os valores 
dos últimos 6 anos! O Brasil já está no buraco 
e agora vai afundar ainda mais, tanto em 
2020 como em 2021, quando os efeitos da 
crise atual ainda serão sentidos.

 A burguesia e os governos do PT, MDB 
e PSL quebraram o Brasil, sucatearam a 
saúde com sucessivos cortes de verba e 
deixaram quase 50 milhões de brasileiros 
vivendo no desemprego, no subemprego 
informal ou como MEIs e outras formas de 
trabalho precárias sem carteira assinada. 
Agora, é preciso amparar todos os mais de 
100 milhões de trabalhadores brasileiros, em 
especial estes 50 milhões precarizados, 
além de todos os aposentados e 
pensionistas.

 Não podemos aceitar ter nenhuma 
redução salarial para pagar por esta crise 
que não é nossa. E da qual somos vítimas! 

mas todos são culpados pela pobreza e falta 
de saúde do povo, que será determinante 
para agravar os efeitos da pandemia. Não há 
setor burguês aliado nesta luta, que, 
repetimos, é de classe! É hora de todos os 
trabalhadores se unirem para colocar para 
Fora Bolsonaro/ Mourão e Fora o Congresso. 
Que os ricos paguem pela crise!

 Fora Bolsonaro/Mourão! Fora Todos!

– Estabilidade no emprego para todos, 
Estatização sem indenização de qualquer 
empresa que demitir.

– Proibição de redução salarial e retirada 
de qualquer direito!

– Não pagar a dívida pública!

– Estatizar todo o sistema financeiro, sem 
indenização.

– Acabar com todas as isenções fiscais 
aos grandes empresários e combater a 
sonegação.

– Taxar  as grandes fortunas e  
especuladores de fundos e da bolsa de 
valores!

– Garantir renda mínima a todos os 
desempregados, informais, MEIs e 
demais trabalhadores precarizados. Em 
caráter imediato e emergencial, exigir o 
salário mínimo de R$ 1045 a cada um dos 
50 milhões de precarizados no Brasil, já 
valendo a partir deste mês.

– Reduzir a jornada de trabalho para 36h 
semanais sem redução de salários.

– Garantir abastecimento gratuito de luz e 
água para todos enquanto durar a crise, 
bem como passe-livre a todos que 
precisam pegar transporte público.

– Investir massivamente em saúde e 
pesquisa, multiplicar contratações 
destes profissionais.

– Preparar um grande plano de obras 
públicas após o pico da pandemia.

– Ampliar o salário mínimo para o valor 
mínimo calculado pelo Dieese (R$ 4366) 
como forma de reaquecer a economia.

– Pagar os salários de todos os 
trabalhadores de empresas que 
quebrarem ou não mantiverem seus 
pagamentos, assim como garantir 
subsídios e crédito sem juros a pequenos 
comerciantes e trabalhadores liberais.

– Organizar vizinhos, colegas de estudo e 
de trabalho, virtualmente e depois em 
comitês populares, para definir todas as 
medidas que afetem a maioria da 
população, rechaçando as medidas dos 
poderes burgueses que nos levaram a 
esta situação.

Não permitiremos nenhuma redução de 
direitos! Agora é o momento em que mais a 
população precisa ser assistida. Não 
aceitaremos nenhuma demissão! Ao 
contrário, é urgente multiplicar a contratação 
pública de médicos, enfermeiros e 
trabalhadores de saúde, e reduzir a jornada 
de trabalho para 36h semanais, sem redução 
de salário, para que, tão logo passe a 
quarentena, se possam contratar dezenas e 
milhões de novos trabalhadores em cada 
setor.

 Será preciso garantir uma renda 
mínima a todos os desempregados, 
informais e de quem não puder exercer suas 
atividades neste momento. E não pode ser 
apenas R$ 200 como quer Bolsonaro nem 
R$ 500 como quer Rodrigo Maia. É preciso 
que seja no mínimo um salário mínimo de R$ 
1045, sendo que este valor já é insuficiente 
para sobreviver adequadamente. Todos os 
trabalhadores empregados precisam ter 
estabilidade no emprego e seus salários e 
direitos irredutíveis! Mas como e quem vai 
pagar por isto tudo? Os bilionários devem 
pagar pela crise!

 Se houvesse a cobrança de um 
imposto sobre grandes fortunas, como a 
própria Constituição de 1988 previu, seriam 
arrecadados R$ 272 bilhões por ano! Isto 
garantiria 1 salário mínimo para cada 1 dos 
50 milhões de trabalhadores precários por 
quase 1 semestre inteiro. Uma única medida! 
Mas há inúmeras outras. A dívida pública 
consumiu mais de R$ 500 bilhões apenas em 
2019. É fundamental parar de pagar a dívida 
pública, e com este dinheiro seria possível 
garantir o emprego de todos os brasileiros, 
com seu salário sem redução, além de 
investir massivamente em saúde e, depois 
do pior da crise passar, em um enorme plano 
de obras públicas e investimentos sociais, 
que garantiriam pleno emprego, moradia 
para todos e saúde e educação com 
qualidade.

 Ainda há outras medidas, como 
estatizar os bancos sem indenizações. 
Apenas os 5 maiores bancos lucraram mais 
de R$ 100 bilhões em 2019. A Caixa já é 
100% pública e o Banco do Brasil preserva 
pouco mais da metade de seu capital sendo 
público. Mesmo descontando estes valores, 
são mais de R$ 70 bilhões apenas em lucros 
obtidos pelos bancos privados ou pelos 
acionistas privados de bancos estatais. 
Some-se a isso os mais de R$ 100 bilhões 
em isenções fiscais a grandes empresários, 
e temos uma nova fortuna que deveria estar 
sendo usada em investimentos sociais, e 
hoje é apossada por poucas dezenas de 
grandes bilionários.

 Já está claro que Bolsonaro não 
tomará nenhuma destas medidas e, ao 
contrário, vai tentar usar a crise para avançar 
na retirada de direitos, cortes de salários e 
demissões em massa. Por isto, a primeira 
medida para defender a saúde dos 
brasileiros contra a ameaça desta pandemia 
é lutar pela derrubada de Bolsonaro/Mourão. 
Eles e o Congresso fingem ter divergências, 

Fora Bolsonaro! Que os bilionários paguem pela crise! 
Nenhuma demissão, nenhum direito a menos e nenhuma redução de salário!
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 Tivemos dois atos neste 1º de maio 
no Brasil. Os dois apenas virtualmente, 
devido à pandemia que tem matado quase 
500 brasileiros todos os dias! Num destes 
atos, estiveram presentes ou foram 
convidados os ex-presidentes Fernando 
Henrique e Lula; os presidentes da Câmara 
e do Senado, Rodrigo Maia e Davi 
Alcolumbre, ambos do ultradireitista DEM; 
e governadores bolsonaristas e semi 
fascistas como Witzel e Doria, de RJ e SP. 
Parece até fake news, mas é verdade: a 
maioria das centrais sindicais, incluindo a 
CUT, estiveram junto com os patrões e 
maiores inimigos dos trabalhadores para 
fazer festa no dia do trabalhador.

 Infelizmente, a maioria da CSP-
Conlutas e a Intersindical também 
decidiram participar deste espetáculo 
lamentável. Esta foi a votação feita na 
Secretaria Executiva Nacional (SEN) da 
Conlutas na semana passada, quando já 
se sabia que o ato “unificado” seria tomado 
por burgueses que só nos atacam. A 
alegação do PSTU e dos setores do PSOL 
que apoiaram esta decisão era de que era 
preciso “unidade” (incluindo fascistoides e 
a direita egressa da ditadura militar) porque 
Bolsonaro poderia dar um “autogolpe”, a 
nova versão da narrativa que desde a 
derrubada de Dilma justificam a maioria da 
“esquerda” se acovardar, não chamar as 
lutas e se submeter aos interesses dos 
patrões.

 Mas 2 coisas fizeram esta votação 
ser desfeita e corrigida: a renúncia do então 
ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a reação 
completamente negativa pela base.

 Moro caiu atirando em Bolsonaro e o 
governo perdeu muito de sua popularidade. 
Isto, na lógica de quem defendeu o 
mandato burguês de Dilma, atribuiu sua 
derrubada a um “golpe” e esteve por meses 
apavorado com o fascismo que viria com a 
e le ição  de  Bo lsonaro  ( inc lu indo 
fechamento do Congresso e sindicatos, 
assassinato de milhões etc.), significou 
uma diminuição do risco de mais um golpe 
que imaginam que iria ocorrer. Assim, 
poderiam voltar a ter alguma vida própria 
fora da órbita do PT… A outra questão foi a 
péssima reação das bases, com muitas 
categorias perplexas que a CUT faria um 
ato com a extrema-direita e mais ainda com 
a Conlutas também sendo favorável.

 Diante disso, houve o chamado a 
uma reunião extraordinária de urgência da 
SEN da Conlutas para 3 dias atrás, onde, 
por unanimidade, se votou uma política de 
construir um ato classista junto com a 
Intersindical, sem burgueses. O PSTU e os 
setores do PSOL que haviam cometido a 
absurda decisão de rendição e conciliação 
de classes anterior, enfim concordaram 
com o que os setores de esquerda da 
central já defendiam desde o começo. E 
isto marcou uma vitória importante da 

trabalho e de estudo.

 Nós somos a favor da mais ampla 
unidade de ação para derrubar Bolsonaro, 
incluindo toso os setores da classe 
trabalhadora e também das demais 
classes. Assim foi feito na campanha das 
Diretas Já em 1984, na derrubada de Collor 
em 1991/92, na campanha pelo Fora FHC 
desde 1999, na derrubada de Dilma em 
2015/16 e no Fora Temer em 2017/18. 
Temos orgulho de sermos a única 
organização que defendeu a participação 
em todos estes movimentos, e lamentamos 
os que se recusaram a lutar em parte ou em 
todos estes processos.

 Mas compor um 1º de Maio com 
partidos burgueses (sejam os ditos de 
esquerda como o PT de Lula e o PDT de 
Ciro, ou os diretamente de direita, como 
DEM, PSC, MDB e PSDB, também 
presentes no ato da CUT, defendido até o 
meio da semana pela Conlutas) não tem 
nada a ver com isto!

 Este 1º de Maio “amplo” nem foi uma 
ação de rua, nem defendia o Fora 
Bolsonaro e sequer tinha algum ponto 
concreto para unidade de ação. Todas as 
propostas dos presidentes da Câmara e do 
Senado, congressistas e governadores, 
seja para enfrentar a pandemia como a 
crise econômica, são contra a maioria da 
população. Eles querem vender empresas 
públicas que estão salvando as pessoas 
(como a Caixa), cortar verbas sociais como 
as do SUS, congelar salários de servidores 
públicos, permitir demissões, reduções de 
salário e retirar direitos. Não há nada em 
comum para lutar com esta escória!

 Os atos de  1º de maio acabaram. 
Mas a luta continua! E nossos aliados não 
são algum setor burguês “progressivo” nem 
alguma quadrilha menos violenta. Nem 
uma coisa nem outra existem!

 Precisamos derrubar Bolsonaro, 
Mourão e o Congresso por nós mesmos e 
os aliados dos ativistas são principalmente 
o s  8 0  m i l h õ e s  d e  b r a s i l e i r o s  
desempregados, informais sem renda e 
pobres em geral, que estão tentando sacar 
R$ 600 em filas imensas por horas na 
chuva ou no sol, se expondo ao contágio do 
coronavírus, sendo que metade destes 80 
milhões ainda não conseguiu sacar nem 
um centavo, e muitos já tiveram até este 
direito negado!

 S ã o  e s t e s  8 0  m i l h õ e s  d e  
desesperados e os mais de 30 milhões de 
trabalhadores com carteira assinada, com 
as mulheres e negros à frente, que são 
aliados da luta! O MRS convoca os 
trabalhadores e trabalhadoras a seguirmos 
mobilizados e confiando na nossa força e 
união. Trabalhadores de todos os países, 
uni-vos! Contra todos os burgueses!

classe trabalhadora, que, mesmo impedida 
de sair às ruas, teve um ato de 
t r a b a l h a d o r e s  p a r a  p o d e r  s e r  
representada. Isto foi um avanço!

F o r a  B o l s o n a r o / M o u r ã o !  F o r a  
Congresso! Fora todos!

 O Movimento Revolucionário 
Socialista participou do ato classista 
formado pela Conlutas e pela Intersindical. 
Este é o caminho: apresentar uma saída da 
classe trabalhadora contra as saídas 
burguesas, sejam elas as do governo 
Bolsonaro, sejam as de Lula, Ciro Gomes, 
Doria, Witzel ou Maia, todos possíveis 
candidatos à presidência em 2022.

 E n t r e t a n t o ,  n u m  a t o  d e s t a  
importância, já prejudicado por não poder 
ocorrer nas ruas, faltou mais democracia e 
compromisso com a luta. O MRS, 
organização revolucionária que atua como 
oposição de esquerda à direção da 
Conlutas, que constrói esta central desde 
seu 1º dia, e que compõe a SEN dela após 
concorrer com chapa própria (como 
sempre) e eleger de modo proporcional um 
dirigente na última eleição, teve 1 único 
minuto para se manifestar! É o que a 
burguesia e o TSE fazem com os partidos 
de esquerda no horário de rádio e TV 
durante as eleições burguesas. Enquanto 
isso, o ato brindou entidades religiosas, 
grupos musicais e correntes de partidos 
com registro eleitoral com mais de 99% do 
tempo.

 Lamentamos também que tenha 
havido muito pouco tempo para convocar o 
ato classista de 1º de Maio. Foram 2 ou 3 
dias, apenas, pois até ali, a orientação era 
ato com a CUT, Força Sindical e todos seus 
burgueses e corruptos de estimação. A 
mudança de posição do PSTU e PSOL foi 
positiva, mas chegou em cima da hora, e só 
ocorreu pelo escândalo da presença de 
alguns convidados, como Witzel, Maia e 
Doria. Se o ato fosse “apenas” com Lula, 
Ciro Gomes, FHC e outros burgueses do 
tipo, aqueles partidos teriam mantido o ato 
com os traidores e inimigos dos 
trabalhadores.

 O momento não é de apresentar 
mais uma saída dos patrões por dentro do 
capitalismo. Bolsonaro, Lula, Ciro e FHC já 
governaram o Brasi l ,  tendo sido 
presidentes ou ministros, e nenhum deles 
defende os explorados. O momento 
gravíssimo exige que seja apresentado um 
programa e uma saída revolucionários, de 
ruptura com o capitalismo. A defesa das 
vidas dos brasileiros massacrados pelo 
Covid-19, desemprego e perda de salários 
e direitos depende de derrubarmos 
Bolsonaro, Mourão, o Congresso e todos 
os que governam o país e cada um dos 
estados. Fora Todos! Os explorados 
precisam governar diretamente, por meio 
de comitês de luta, nos bairros, locais de 

1º de maio: dia de luta ou de festa com a burguesia?
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 A ONU alerta que o coronavírus trará um 
“impacto econômico sem precedentes” para os 
países emergentes e que esse bloco 
necessitará de US$ 2,5 trilhões! Alguns dos 
paísesmais afetados serão Brasil, o México e a 
Argentina, 3 maiores economias “emergentes” 
da América.

 Estes graves efeitos serão resultado da 
soma de: a) queda do preço de commodities; b) 
fuga de capital; c)queda de comércio exterior; e 
d)problemas de financiamento.

 Os dados fazem parte de um informe 
publicado hoje, dia 30/03/20 pela Conferência 
da ONU para o Comércio e Desenvolvimento 
(Unctad), que aponta que a “velocidade com a 
qual as ondas de choque econômico da 
pandemia  a t i ng i ram os  pa íses  em 
desenvolvimento é dramática, mesmo em 
comparação com a crise financeira global de 
2008”.

 Um dos pontos destacados pelo informe 
é a fuga em massa de capital das economias 
emergentes.  Temendo instab i l idade,  
investidores retiraram seus ativos de locais de 
risco e aplicaram em locais mais seguros. 
Apenas em um mês, entre fevereiro e março, 
US$ 59 bilhões deixaram esses mercados 
emergentes. “Isto é mais do dobro das saídas 
experimentadas pelos mesmos países na 
sequência imediata da crise financeira global 
de 2008”, disse. Naquele momento, a fuga foi 
de US$ 26,7 bilhões. Apenas no Brasil, entre 21 
de fevereiro e 20 de março, os investidores não-
residentes no país retiraram da economia mais 
de US$ 7 bilhões.

 Um dos efeitos desta saída de enormes 
quantidades de dólares foi a desvalorização 
das moedas dos emergentes, de até 25%, 
desde o início deste ano. Novamente, tal perda 
foi mais rápida que os primeiros meses da crise 
financeira global iniciada em 2008. Os países 
ais afetados pela desvalorização de suas 
moedas no mundo inteiro foram, nesta ordem, 
México, Rússia e Brasil, todos com quedas de 
mais de 20% em suas moedas desde o começo 
da crise.

Valor  dos produtos desmorona e 
exportações também cairão em quantidade.

 Outro impacto que será duramente 
sentido nos países dependentes de 
exportações, como Argentina, Brasil e México 
se refere aos preços das commodities. Muitos 
emergentes dependem fortemente desses 
recursos para suas divisas, e a queda global 
dos preços das commodities foi de 37% este 
ano. No setor de metais, a contração seria de 
18%, contra 6,8% na agricultura. Algodão teve 
retração de 22%, açúcar de 15% e a soja de 
7%.

 Mas esta é apenas a primeira parte do 
problema – a queda dos preços. Mas além de 
vender os produtos mais baratos, os 
exportadores venderão menos. A ONU estima 
que as exportações dos países emergentes 
vão despencar, mesmo com o pacote de 
resgate da economia chinesa.

 “As perdas no volume das exportações 
serão agravadas pelas quedas acentuadas nos 
preços da energia e das matérias-primas, que 
ainda constituem a maior parte dos bens que 

a) Disponibilizar uma liquidez de US$ 1 trilhão, 
que devem ser “despejados” nas economias;
b) Perdoar dívidas das economias em 
dificuldades, citando até mesmo o perdão à 
parte da dívida alemã depois da Segunda 
Guerra Mundial .  Esta medida seria 
fundamental, pois “O montante total da dívida 
soberana devida no final de 2021 é de US$ 2,7 
trilhões (US$ 1,62 trilhão em 2020 e US$ 1 
trilhão em 2021).” e os países mais pobres não 
teriam a mínima condição de pagar estes 
valores ao mesmo tempo em que suas 
economias afundam;
c) Plano Marshall – A ONU também pede o 
destino de US$ 500 bilhões para financiar os 
serviços de saúde de emergência e programas 
de assistência social nos países mais pobres. 
Isso, na avaliação da entidade, deveria 
constituir uma espécie de Nova Plano 
Marsha l l ,  p lano do cap i ta l ismo de 
reconstrução após a 2ª Guerra Mundial;
d) Capital – A ONU também sugere controles 
de capital para reduzir o ritmo das saídas de 
capital, reduzir a falta de liquidez.

 Ou seja, todas são medidas pedindo 
mais intervencionismo estatal, contrariando as 
teses neoliberais recentes, que defendiam 
medidas de austeridade e privatizações. 
Agora, diante da crise, o “mercado” e a 
burguesia mundial pedem socorro ao Estado.

Crise dentro da crise! O capitalismo mata!

                Não há solução duradoura para esta 
crise por dentro do capitalismo. As forças 
produtivas do sistema já estão saturadas e a 
superprodução não pode ser resolvida sem 
quen haja enorme destruição antes, por meio 
de guerras ou de uma pandemia global de 
grandes proporções. Neste sentido, o 
capitalismo pula de uma crise à outra, 
momentos de recuperação só anunciam uma 
nova queda, e são grandes desastres 
humanitários como os que vivemos agora que, 
contraditoriamente, depois de destruir muito 
podem permitir voltar a crescer um pouco.

                Mas isto tudo é muito limitado, e uma 
nova crise ainda pior virá na frente, como 
mostra a história através das crises de 1929, 
décadas de 70 e 80, 2008 e, agora, 2020. Na 
verdade, a crise de 2008 sequer terminou, e se 
estende ininterrupta há 12 anos, mesmo que 
tenha havido uma aparente pequena 
recuperação em alguns destes 12 anos, que 
serão, agora, seguidos de mais 2 ou 3 anos, no 
mínimo, de uma “crise dentro da crise”.

            A única saída para interromper esta 
crise é através de medidas que o capitalismo 
não pode adotar, sendo as mais fundamentais 
delas a expropriação da burguesia, o não-
pagamento das dívidas públ icas, a 
planificação econômica e a o controle dos 
trabalhadores sobre a produção.  Só assim se 
pode interromper esta crise e impedir outras, 
libertando a maioria da humanidade de pagar 
cada vez mais caro para manter um modo de 
produção em crise terminal.

              Estas medidas só serão adotadas 
rompendo com os governos e instituições que 
hoje comandam a “resposta à crise”. É urgente 
exigirmos medidas de cada um deles, mas, 
paralelamente, organizar suas derrubadas e 
construção de uma saída dos próprios 
trabalhadores e explorados.

muitos países em desenvolvimento exportam” e 
“No total, projetamos que os países em 
desenvolvimento como um todo (excluindo a 
China) perderão quase US$ 800 bilhões em 
termos de receitas de exportação em 2020”, 
escreve a ONU. “Embora as importações 
(também) se contraiam, em cerca de US$ 575 
bilhões, a queda global da balança comercial de 
cerca de US$ 225 bilhões não é isenta de 
conseqüências para suas necessidades de 
d e s e n v o l v i m e n t o ,  s e u s  p l a n o s  d e  
transformação estrutural e sua capacidade de 
gerar produção e capacidade de continuar a 
enfrentar compromissos financeiros externos”.

 A falta de produtos importados vai fazer 
fábricas pararem e levar à inflação. A queda das 
exportações vai multiplicar o desemprego e 
acabar com a arrecadação de impostos. E, 
entre uma coisa e outra, ainda haverá US$ 225 
bilhões a menos nas economias destes países 
chamados de emergentes.

 A realidade é que, para a cúpula da ONU, 
a situação econômica vai sofrer uma forte 
deterioração. “As consequências econômicas 
do choque são contínuas e cada vez mais 
difíceis de prever, mas há indicações claras de 
que as coisas vão piorar muito para as 
economias em desenvolvimento antes de 
melhorarem”, disse o secretária-geral da 
UNCTAD, Mukhisa Kituyi.

Pior que 2008: não há previsão de melhora 
nem em 1 nem em 2 anos.

 O relatório mostra que nos dois meses 
desde que o vírus começou a espalhar-se para 
além da China, os países em desenvolvimento 
sofreram um enorme golpe em termos de 
saídas de capital, crescentes spreads de títulos, 
desvalorizações da moeda e perda de receitas 
de exportação, incluindo a queda dos preços 
das mercadorias e a diminuição das receitas 
turísticas. De acordo com a ONU, em diversos 
setores, o impacto econômico tem sido mais 
profundo do que em 2008, com a quebra dos 
bancos. Naquele momento, a crise começou já 
a ser superada 2009 e 2010. Desta vez, a ONU 
não aposta em uma recuperação no mesmo 
ritmo.

 A ONU destaca que, nos últimos dias, as 
economias avançadas e a China têm reunido 
enormes pacotes governamentais que, de 
acordo com o G20, irão garantir US$ 5 trilhões. 
“ Is to representa uma resposta sem 
precedentes a uma crise sem precedentes, que 
atenuará a extensão do choque física, 
econômica e psicologicamente”, admitiu a 
ONU. A entidade estima que tais pacotes 
podem reverter até 2% da queda na produção 
global. Mas, mesmo assim, a economia mundial 
entrará em recessão, com uma previsão de 
perda de renda global na casa dos trilhões de 
dólares.

 “A falta de capacidade monetária, fiscal e 
administrativa para responder a esta crise, as 
consequências de uma pandemia sanitária 
combinada e de uma recessão global serão 
catastróficas para muitos países em 
desenvolvimento”, segundo o relatório da ONU.

 A entidade geral do capitalismo sugere 
uma estratégia em quatro frentes para salvar o 
capitalismo de sua maior crise:

ONU reconhece que esta crise é maior que a de 2008!
 Argentina, Brasil e México serão gravemente afetados!
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 O país mais rico do mundo e 
também a maior superpotência militar e 
líder do capitalismo mundial, agora 
também ostenta outro título: é o epicentro 
da pandemia mundial de coronavírus. Os 
Estados Unidos já têm mais de 70 mil 
mortos e 1,2 milhão de infectados! E isso, 
infelizmente, é só o começo.

 Um modelo da evolução da 
pandemia utilizado pela própria Casa 
Branca, chefiada pelo até pouco tempo 
atrás negacionista Donald Trump, previa 
72.433 mortes de Covid-19 anteriormente. 
O modelo, obviamente, estava errado, 
pois este número de mortos deve ser 
ultrapassado em mais 1 ou 2 dias. Agora, o 
mesmo estudo foi refeito e prevê quase o 
dobro de mortos em decorrência da 
doença nos Estados Unidos: 134 mil. Mas 
é bastante provável que este número 
também esteja subestimado e que os 
mortos vão ser muito mais. De acordo com 
um documento obtido pelo The New York 
Times, os Estados Unidos podem registrar 
cerca de 3.000 mortes diárias até 1º de 
junho.

 A multiplicação de mortos já é uma 
realidade, e pode se aprofundar com o 
relaxamento no distanciamento social e 
da quarentena nos EUA. Estados como 
Flórida, Colorado, Indiana, Nebraska e 
Carolina do Sul diminuíram as restrições 
da quarentena, em nome dos interesses 
das empresas privadas, que cada vez 
mais pressionam para a economia ser 
reaberta.

Mais de 30 milhões de novos 
desempregados

 Além de dezenas de milhares de 
mortes e milhões de infectados, os 
trabalhadores norte-americanos sofrem 
com o desemprego em massa, numa 
economia liberal que mostra o quanto o 
capitalismo é selvagem contra a maioria 
da população. Todas as semanas, milhões 
de novos desempregados solicitam o 
auxílio-desemprego, sendo o reflexo de 

4,8% nos 3 primeiros meses e foi pior até 
do que os 4% previstos pelos analistas, 
conforme a Bloomberg. Esta também foi a 
primeira queda do PIB dos EUA desde o 
recuo de 1,1% no primeiro trimestre de 
2014.

 Já é quase inevitável uma recessão 
no país (dois trimestres seguidos de 
contração da economia), pois o mês de 
abril foi ainda pior que os anteriores e 
dificilmente vai haver recuperação em 
maior e junho.

A crise é do capitalismo

 Antes dos Estados Unidos, a 
Europa toda está ou entrará em recessão. 
Na Alemanha e na França, maiores 
economias da Zona do Euro, houve 
quedas nos seus PIBs no 1º trimestre 
deste ano nos valores de 6% e 5,8%, 
respectivamente. Na Espanha, o PIB caiu 
5,2%, maior queda desde a Guerra Civil 
espanhola na década de 30 do século 
passado. Na Itália, o PIB caiu 4,7%. É um 
verdadeiro colapso da economia mundial 
capitalista.

 Estes números, em especial nos 
países centrais do capitalismo mostram 
que esta é a maior crise deste modo de 
produção de todos os tempos, e não é 
mais possível que o capitalismo se 
recupere para o patamar anterior à crise. 
O imperialismo e as burguesias de todos 
os países pretendem recuperar da classe 
trabalhadora cada centavo perdido nesta 
crise ou gasto em programas de 
recuperação econômica. Já há inúmeros 
ataques em curso, mas o que virá depois 
da reabterura total das economias, será 
uma brutal ofensiva capitalista para 
destruir as conquistas sociais da maioria 
da população, no mundo todo.

 Mas esta crise não é nossa, e já 
vem de antes do coronavírus, que a 
agravou. Precisamos dar uma resposta 
dos trabalhadores a esta crise anterior e 
sistêmica do capitalismo, e fazer com que 
sejam os bilionários a pagar por ela. As 
medidas em defesa do emprego, do 
salário, dos direitos trabalhistas, sociais e 
democráticos são  urgentes, e devem ser 
parte da luta para derrubar este sistema, 
expropriar a propriedade capitalista dos 
meios de produção e do sistema 
financeiro, e para construirmos um 
g o v e r n o  r e v o l u c i o n á r i o  d o s  
trabalhadores.

 A crise nos EUA só revela que nos 
países mais pobres o desespero vai se 
rmaior ainda, e temos que reagir 
imediatamente.

demissões que se espalham pelo 
comércio, serviços e indústrias.

 Por semana, os pedidos de auxílio-
desemprego estão na média de 4 milhões 
nas últimas 7 ou 8 semanas. E não há 
nenhum sinal de recuperação. Ao 
contrário: deve haver novas demissões, e 
o exército de desempregados dificilmente 
conseguirá os antigos ou novos empregos 
antes de muito tempo. Já são mais de 30 
milhões de novos desempregados desde

 21 de março, aproximadamente 
18,4% da população em idade ativa. Os 
crescentes índices de desemprego 
implicam um salto na taxa de desemprego 
para acima de 15% desde o começo de 
abril.

 O problema é tão grave, que até os 
trabalhadores que seguem empregados 
sofrem com a crise. Muitos deles tiveram 
redução dos salários ou de ganhos por 
comissão, como é muito comum nos 
serviços e no comércio. Por causa disso, 
os gastos dos consumidores dos EUA 
tiveram a maior queda já registrada em um 
único mês, em mais de 60 anos.

 O Departamento do Comércio 
informou que os gastos do consumidor, 
que respondem por mais de dois terços da 
a t i v i d a d e  e c o n ô m i c a  d o  p a í s ,  
despencaram 7,5% em março, e 
provavelmente caíram muito mais em 
abril. A queda foi mais de três vezes maior 
do que o recorde anterior de 2,1% em 
janeiro de 1987. O Departamento do 
Comércio começou a compilar os dados 
em 1959.

PIB despenca 4,8% no 1º trimestre

 O PIB norteamericano também já 
sente com força os efeitos da crise. No 
primeiro trimestre, a economia dos EUA 
encolheu 4,8% e registrou maior queda 
desde a Grande Recessão em 1929. O 
Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados 
Unidos registrou queda anualizada de 

Estados Unidos: epicentro da pandemia e da crise mundial
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 Após mais de 1 mês do coronavírus 
chegar ao país, e depois de tentar permitir 
que as empresas parassem de pagar os 
salários de empregados por até 4 meses, 
deixando-os sem renda alguma, 
Bolsonaro cometeu mais uma atrocidade: 
editou uma Medida Provisória que permite 
que as empresas cortem até 70% dos 
salários.

 O Congresso, enfim, aprovou uma 
renda mínima de R$ 600 a todos os 
desempregados, informais, autônomos e 
MEIs, pois estes trabalhadores não têm 
como sobreviver se estiverem em 
quarentena. Mas Bolsonaro levou 3 dias 
se recusando a sancionar o projeto que 
trata de uma emergência! E o pior: o 
governo diz que ainda vai levar vários dias 
para, de fato, pagar o dinheiro às pessoas. 
É uma vergonha! São mais de 50 milhões 
de pessoas com fome esperando um 
dinheiro que já foi aprovado.

 Ao mesmo tempo, Bolsonaro teve 
pressa para editar a Medida Provisória 
número 936, que, sob o pretexto de evitar 
demissões em massa, permite a redução 
de jornadas e salários e suspensão do 
contrato de trabalho durante a calamidade 
pública. As empresas poderão fazer 
“acordos” diretamente com o empregado, 
sem o sindicato, diminuindo a jornada de 
trabalho e o salário, ou suspender o 
contrato de trabalho por tempo 
determinado. Em troca, o governo pagará 
um benefício (que será bem menor do que 
o corte do salário) e dará estabilidade no 
emprego.

 Todos os trabalhadores poderão ter 
sua jornada de trabalho e salários 
reduzidos em 25%, 50% ou 70% por até 
90 dias, ou ter contrato suspenso por até 
60 dias. Mas haverá 3 graus diferentes de 
gravidade do ataque, conforme a renda:

1) Quem ganha até 3 salários mínimos (R$ 
3.135): Do valor que o patrão deixar de 
pagar, o governo vai pagar uma parte, 
proporcional ao seguro-desemprego. 
Quem tiver corte de 25% do salário, vai 

compensatória” não pode ser menor que 
30% do salário.

 Resumindo: o governo ainda não 
pagou nada para garantir a sobrevivência 
de 80 milhões de trabalhadores que não 
têm mais como conseguir dinheiro (40 
m i l h õ e s  d e  d e s e m p r e g a d o s  /  
subempregados + 40 milhões de 
autônomos, informais e MEIs).
E, para os cerca de 40 milhões que tem 
carteira assinada, a “solução” do governo 
Bolsonaro é reduzir salários!

 Os empresários, ao contrário, 
poderão suspender o contrato de quem 
quiserem (e o governo é que pagará uma 
parte como seguro-desemprego), ou 
reduzir salários, com parte do prejuízo 
sendo do empregado e parte do governo. 
Além disso, o governo já anunciou que 
empresár ios  poderão reduz i r  o  
pagamento de impostos e INSS, não 
precisarão mais nem recolher o FGTS. 
Além disso, nada impede que as 
empresas demitam ou mesmo fechem 
suas portas. O governo não garantiu 
estabilidade no emprego, com exceção 
do que tiverem redução de salário.

Está claro que é muito para as empresas 
e quase nada para os empregados. Nós 
propomos o oposto: que os ricos e o 
Estado paguem pela crise!

– Proibir demissões e garantir a 
estabilidade de emprego para todos.

– Estatizar sem indenização as 
empresas que demitam e todo o 
sistema financeiro, que obteve R$ 100 
bilhões de lucros em 2019.

– Proibir qualquer redução de salário, e 
que todos os trabalhadores não 
essenciais sejam dispensados do 
emprego, para poderem cumprir sua 
quarentenas em casa.

– Garantir renda mínima de 1 salário 
mínimo de R$ 1045 a todos os 80 
m i l h õ e s  d e  d e s e m p r e g a d o s ,  
s u b e m p r e g a d o s ,  i n f o r m a i s ,  
autônomos e MEIs.

– Tarifas de água e luz gratuitas a todos 
enquanto durar a epidemia.

– Não pagar a dívida pública.

– Taxar as grandes fortunas e acabar 
com as isenções fiscais a grandes 
empresários.

– Investir massivamente na saúde: 
hospitais, remédios, aparelhos e 
contratação de profissionais de saúde.

receber 15% de volta 
do governo, perdendo 
10% no final. Corte de 
50% terá 30% do 
governo e terminará 
perdendo 20% do 
salário. Corte de 70%, 
terá 40% de volta do 
governo e perderá 
30% no final. Haverá 
a  g a r a n t i a  d o  
emprego enquanto 
durar a redução de 
salários e mais pelo 
mesmo número de 
meses depois que o 
salário e a jornada 
voltarem ao normal. 

Os sindicatos não participarão desta 
“negociação”, que, na prática, vai ser 
imposta aos empregados. Caso os 
empregados tenham o contrato de 
trabalho suspenso, o patrão não pagará 
nada e o governo é quem pagará o 
equivalente ao seguro-desemprego por 
até 2 meses.

2 )  Q u e m  g a n h a  e n t r e  3  e  
aproximadamente 12 salários mínimos 
(R$ 3.135 e R$ 12.202,12): A grande 
diferença é que para esta faixa, como as 
perdas serão maiores, será obrigatória a 
concordância dos sindicatos. Em 
compensação, apesar dos percentuais de 
redução salarial por parte dos patrões ser 
o mesmo (25%, 50% e 70%), o governo 
fará uma compensação menor das perdas 
e alguém que ganhe R$ 10.000 no final, já 
depois do dinheiro que receber do 
governo, irá perder entre 20% e 57%. É 
muita coisa!

3) Quem ganha acima de R$ 12.202,12: 
Poderá reduzir ainda mais os salários 
finais, e nem precisará negociar com o 
sindicato, pois, pela reforma trabalhista de 
2017, quem recebe acima dos 12 salários 
mínimos é considerado capaz de negociar 
sozinho e é dispensado da proteção 
coletiva do sindicato.

Pouco para os trabalhadores e muito 
para os patrões

 Até agora, a ajuda oferecida pelo 
governo é apenas para trabalhadores 
formais com carteira assinada e não é 
salário. É chamada de Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego 
e da Renda e sobre ela não incide 13º, nem 
é recolhido FGTS. Além do benefício 
emergencial pago pelo governo, as 
empresas que reduzirem salário ou 
suspenderem contrato podem pagar a 
chamada “ajuda compensatória”. Mas ela 
só será obrigatória para empresas 
maiores, cujo faturamento tenha sido 
superior a R$ 4,8 milhões em 2019 e que 
optarem por suspender o contrato do 
empregado. Nesse caso, a “ajuda 

Enquanto Bolsonaro ainda se recusa a liberar R$ 600 aos sem renda, 
permite que empresas cortem até 70% do salário!
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 A pandemia do coronavírus já 
ultrapassou 55 mil mortos em todo o 
mundo e deve chegar a 100 mil em mais 
alguns dias. É uma tragédia mundial, que 
t e r á  m i l h õ e s  d e  i n f e c t a d o s .  A 
responsabilidade disso tudo é dos 
governos capitalistas, que, sem exceção, 
cortam verbas da pesquisa científica, da 
saúde, do saneamento básico, da 
moradia, etc. A conseqüência disso tudo é 
que surgem pandemias sem controle; os 
infectados não têm leitos, aparelhos, 
medicamentos e profissionais de saúde 
para lhes atender e curar; e sequer há 
garantia de renda aos trabalhadores para 
poderem ficar em casa sem morrer de 
fome; sendo que muitas vezes nem há 
casas para as pessoas.

 O capitalismo mata e vai ser 
responsável pelas centenas de milhares 
de mortes que ocorrerão pelo Covid-19. 
Mas os governos burgueses não apenas 
levaram à crise que estamos vivendo, 
como reagem a ela com mais violência 
contra os trabalhadores. A necessária 
imposição de restrições e quarentenas 
pelo mundo também se transformou em 
violência e caos, especialmente nos 
países mais pobres.

 A violência policial, a censura contra 
a imprensa e as violações dos direitos 
humanos deram um salto em vários 
países. Por exemplo, o presidente das 
Filipinas, Rodrigo Duterte, deu ordens 
para que a polícia atire em quem protestar 
nas ruas durante a quarenta. Em 
declaração à TV, ele disse: “não hesitarei 
em lhes mandar à sepultura se causarem 
problemas”. A Polícia Nacional Filipina 
indicou que mais de 17 mil pessoas já 
foram detidas por violações relacionadas 
com as ordens de confinamento. 
Entidades ainda apontam que surgiram 
relatos de punições desumanas contra as 
pessoas que violam a quarentena. Alguns 
foram obrigados a sentar-se durante 
horas ao sol quente ou ser detidos em 
jaulas para cães, e a polícia agride 
manifestantes com paus de madeira.

 E n t i d a d e s  c o m o  a  A n i s t i a  
Internacional passaram a denunciar estas 
freqüentes agressões e os presidentes 
dos dez comitês da ONU para Direitos 

número real de casos da doença. Na 
Hungria, o governo aprovou uma lei que 
permite a prisão por cinco anos de 
jornalistas que difundirem notícias que 
contrariem o governo. Medidas de 
restrição ao acesso à informação ainda 
foram estabelecidas na Turquia, 
Camboja, China, Tailândia, Rússia, Irã, 
Honduras e Cingapura, pelo menos.

 Na África do Sul, at ivistas 
denunciaram violência contra moradores 
do bairro Soweto e três pessoas foram 
assassinadas pela polícia que impõe a 
quarentena. Pelo menos 55 pessoas já 
foram detidas no país e policiais disparam 
balas de borracha, gás lacrimogêneo e 
usam chicotes contra quem sai às ruas 
nos locais pobres. Em Dakar, no Senegal, 
também houve inúmeras operações 
v i o l en tas  con t ra  a  popu lação ,  
principalmente durante a noite. Em 
Ruanda, um dos primeiros países a impor 
quarentena na África, duas pessoas 
foram executadas pela polícia, depois de 
não cumprirem a quarentena.

 No Niger, 15 militantes foram 
detidos pelo governo, sob a justificativa 
d e  q u e  e s t a v a m  v i o l a n d o  a s  
recomendações de não realizar eventos 
públicos. Isso ocorreu quando o vírus 
ainda nem tinha chegado ao país! No 
Quênia, houve violência policial num dos 
bairros de Nairóbi e houve disparos 
policiais durante o toque de recolher além 
de espancamento a pessoas que 
estavam nas ruas e o assassinato de um 
menino de 13 anos morreu. Na cidade 
portuária de Mombasa, a polícia usou gás 
lacrimogêneo para impor a quarentena e 
a violência policial provocou vários 
feridos.

 Os trabalhadores não podem 
permitir que a burguesia e seus governos 
mantenham todos trabalhando, enquanto 
o vírus se alastra e mata milhares, 
especialmente os mais pobres, sem 
acesso à saúde. Por isto, defendemos 
que haja quarentena, mas que ela seja 
paga pelos Estados e pelos patrões. Que 
a produção capitalista pare, para salvar 
as vidas da população!

 Mas sem dar condições financeiras 
às pessoas, não há como fazer 
quarentena. E o isolamento social não 
pode ser uma desculpa para aprofundar o 
massacre que as populações dos bairros 
mais pobre já sofrem. A crise do Covid-19 
desmascara ainda mais o caráter burguês 
e violento de todos os governos e a nossa 
única saída é resistir e lutar para que os 
bilionários e governos paguem pela crise.

Humanos, através e 
sua porta-voz, Hilary 
Gbedemah, alertaram 
que as autoridades 
precisam “garantir o 
respeito pelos direitos 
humanos” ,  mesmo 
quando a situação é de 
emergência sanitária. E 
disse que um número 
crescente de países 
tem imposto controles 
rigorosos que afetam 
os direitos humanos, 
tais como limitações à 

liberdade de circulação e restrições às 
assembleias pacíficas e à privacidade. 
“Estes controles devem ser efetuados de 
acordo com um quadro jurídico válido. Nos 
países que declaram o estado de 
emergência, essa declaração deve ser 
excepcional e temporária, estritamente 
necessária e justificada devido a uma 
ameaça à vida da nação”, afirmou 
Gbedemah.

 Mas estas recomendações da ONU 
são mera fantasia, já que esta entidade 
acobertou as violações feitas pela China e 
segue imóvel diante das agressões que 
denuncia. Governos estão usando o toque 
de recolher e os estados de emergência 
para impor ataques contra direitos 
trabalhadores, reduzir salários e impor a 
censura e restrições democráticas.

 Na Índia, uma ação do governo para 
desinfectar um bairro popular acabou em 
caos, depois que parte da população 
acabou sendo exposta aos produtos 
químicos. Nas redes sociais, dezenas de 
vídeos mostram imagens de policiais 
espancando as pessoas que não 
cumpriam a quarentena. O primeiro-
ministro Narendra Modi comanda uma 
campanha de quarentena diretamente 
ligada à violência policial. Além disso, a 
quarentena criou milhões de migrantes 
internos na Índia, pois as pessoas sem 
trabalho e sem comida estão vagando pelo 
país em busca de ter onde ficar e o que 
comer. Alguns já estão morrendo ao viajar.

 Agora chefe dos direitos humanos 
da ONU, Michelle Bachelet, ex-presidente 
do Chile e mais uma representante dos 
governos burgueses de Frente Popular 
que iludiram muitos trabalhadores dos 
anos 2000 em diante,  disse que está 
“angustiada” com a situação dos indianos. 
Mas não propôs nenhuma sanção ao 
governo indiano nem tomou ação alguma 
para defender os milhões de refugiados 
internos.

 A censura contra a imprensa 
também se instalou em diferentes países e 
levou governos como o do Egito a retirar o 
c r e d e n c i a m e n t o  d e  j o r n a l i s t a s  
estrangeiros que tinham questionado o 
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