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O congresso corrupto não pode decidir pelas mulheres! Abaixo a PEC181!
Fora o Congresso nacional! Legalização do aborto já!
O Projeto de Emenda
Cons titucional (PEC) 181/ 2015,
apresentado pelo senador Aécio Neves
(PSDB) tinha como iniciativa original
estender a licença-maternidade das
parturientes de prematuros para o
período que perdurasse a internação
da criança, contanto que não
ultrapassasse o período de 240 dias.
Porém, os deputados fascistóides que
analisaram o texto na Comissão ,
alteraram a interpretação no que diz
respeito à vida, para poder criminalizar
totalmente o direito ao aborto, que, no
Brasil, já é permitido em apenas 3
casos extremos.
Anteriormente, o inciso III do
artigo 1º garantia “Dignidade da pessoa
humana e o direito à vida”. Após a
votação na comissão, ocorrida no dia
9/11/17, sob a relatoria de Jorge Tadeu
Mudalen (DEM-SP), por 18 votos a um,
o texto que será encaminhado a
votação no plenário da Câmara,
passou a ser: “Todos são iguais perante
a lei sem distinção de qualquer
natureza garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no país a
inviolabilidade do direito à vida desde a
concepção, à igualdade, à segurança
e a propriedade ...”. Um texto que,
sutilmente, considera um conjunto de
células ainda sem nenhum
desenvolvimento humano, como mais
importante que a vida da mulher que
poderia vir a ter um filho. E isso até no
caso de um estupro!
O fato é que este é um dos
maiores ataques que este Congresso
corrupto e burguês já propôs em
décadas, e certamente o maior ataque
previsto contra o direito das mulheres! A
PEC abre precedente para criminalizar
o aborto decorrente de estupro, quando
a gravidez é uma tortura à mulher
violentada. Também impede o direito
no caso de fetos anencéfalos, o que
significa que a mulher será obrigada a
carregar no seu corpo o corpo morto de
um feto ou um feto que não terá a
mínima possibilidade de seguir vivendo
fora do útero. E o cúmulo dos cúmulos:
proíbe o aborto até mesmo em caso de
risco de vida à gestante! Ou seja, a
mulher grávida seria condenada à
morte para que levasse adiante uma
gravidez que muitas vezes também

levaria à morte do feto, além de
condenar os que nascessem a ser
órfãos. É um absurdo e um crime
hediondo contra a classe trabalhadora e
as mulheres!
A defesa do estupro e o desprezo
pelas mulheres
Um dos sintomas mais
alarmantes da votação é desprezar que
uma mulher é violentada a cada 11
segundos no pais e que, a cada 33
segundos, uma mulher realiza o aborto,
muitos deles sendo decorrência de
tantos estupros. Em outro sentido,
cerca de 5,5 milhões de crianças
nascidas vivas por ano têm seus
registros efetuados sem o nome do pai
em suas certidões, o que nem sempre
revela a origem violenta da gestação,
mas, ao menos, demonstra o abandono
paterno, e prenuncia as enormes
dificuldades da criação de crianças, que
recairá integralmente sobre as
mulheres.
A farsa da “defesa da vida”
alegada pelos fanáticos religiosos ou
fascistas, que são a base dos que
querem criminalizar o aborto, fica
demonstrada quando menospreza a
vida não apenas das mulheres, como
dos que nascem, já que um número
alarmante de pessoas vive abaixo da
linha da pobreza. Os grupos de
ultradireita só se preocupam com a
barriga das mulheres, mas depois são
os mesmos que acham que o Estado
deve ser mínimo e cada um que se vire
por si mesmo.
Cerca de 45,5 milhões de
brasileiros sobrevivem com menos de
US$ 1,90 por dia, a medida
internacional para estipular a miséria no
mundo. A falta de investimentos em
saúde, educação, segurança,
saneamento básico, lazer e geração de
emprego produz mais e mais miséria na
sociedade atual, mas nada disso gera
protestos da direita fundamentalista. A
mulher decidir o que fazer com seu
corpo, por outro lado, gera marchas e
ações violentas por parte de
evangélicos, católicos, judeus,
muçulmanos e todos os
fundamentalistas que, quando se trata
de atacar os trabalhadores, têm todos
as mesmas crenças.
Legalizar o aborto para salvar vidas
O aborto é legalizado em mais
de 60 países! E a legalização levou à
queda drástica no número de mortes
entre as abortantes em todos os

lugares. Não apenas o Uruguai é um
exemplo. Na França, aprovada desde
1975, a Lei Veil, que baseia-se na
“convicção da mulher”, registra menos
do que uma morte por ano em
decorrência da interrupção da
gravidez. E quase o mesmo acontece
em todos os outros países em que a
liberdade reprodutiva é garantida.
O principal debate a ser feito
não está onde quando a vida surge, se
na concepção ou no nascimento.
Embora seja importante saber que
quase 30% dos óvulos fecundados por
espermatozoides terminem em
abortos naturais, deixando evidente
que a própria “natureza” é a maior
aborteira do mundo.
Ou seja, a vida não é sagrada
e nem se dá pela simples fecundação,
mas deixamos isto à opinião pessoal
de cada um. A questão da legalização
ultrapassa isso: é o direito da mulher
que está grávida poder ter ela mesma
a sua decisão. Independente da lógica
moral particular de cada um ou de suas
ideologias ou falsas consciências, o
aborto é realizado aos milhares. As
mulheres ricas em geral não morrem,
mas também correm riscos. As pobres,
por sua vez, morrem às centenas,
ficam mutiladas e sofrem o estigma de
terem abortado, quando não o risco de
serem presas.
O debate moral e religioso só
pode ser considerado onde a própria
mulher permitir, uma vez que, na
sociedade capitalista, é ela mesma
quem arcará com todos o ônus de
desenvolver a gestação até o fim.
Sabe-se que nenhuma Igreja,
tampouco o Estado, intervém a favor
de qualquer mulher em situação de
vulnerabilidade financeira, a ponto de
poder exercer sobre ela direito de
decidir sobre sua própria vida.
Sabemos também que o número de
mulheres mortas vítimas de abortos
clandestinos abrange uma média de
97,6% de pobres/classe média baixa,
ou seja, trabalhadoras.
As mulheres da classe
trabalhadora precisam dirigir a luta
pela libertação de todas as mulheres.
Só a ruptura com o capitalismo, um
sistema que por natureza oprime a
mulher, garantirá o pleno direito de
igualdade e a emancipação daquelas
que hoje são a maioria da sociedade
brasileira e mundial. O caminho para
isso é a luta direta associada à
organização revolucionária das
mulheres, que, junto dos homens
trabalhadores, devem apontar suas
armas pela destruição do sistema e
construção do socialismo.
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Outubro vermelho! Ou rosa? Novembro Negro! Ou azul?
Nos últimos anos, o mês
de novembro passou a ser
associado à prevenção do câncer
de próstata nos homens, e, mais
amplamente, a tudo que se refere
à saúde masculina, o chamado
“Novembro Azul”. Muito bom, em
se tratando de levar os homens,
que tradicionalmente não se
preocupam com prevenção. E
ainda mais quando é relacionado
ao câncer que mais mata entre os
homens, sendo que, na maioria
das vezes, por preconceito em
relação à prevenção, que se dá
pelo exame do toque retal, tão
rejeitado por, obviamente,
também tocar na homofobia e na
concepção de que o ânus
masculino não pode ser tocado
nem por um médico, quanto mais
poder dar prazer.
Mas esta data, apesar da
utilidade no campo da saúde, e
até do debate anti-homofóbico
que pode gerar, não vem por
acaso. Assim como o “Outubro
Rosa” de prevenção ao câncer de
mama e pela saúde geral da
mulher, estes meses coloridos
servem para despolitizar as lutas
diretas dos trabalhadores,
inclusive as por saúde.
25% dos casos de câncer
em mulheres no mundo são de
mama, e ele é o que mais mata. O
autoexame é muito importante e
deve ser feito por todas as
mulheres, além de que as entre
50 e 69 anos devem realizar
mamografia a cada 2 anos. Mas
também é preciso discutir o que
faz as mulheres não terem
acesso, ou tempo, ou mesmo
saúde para procurar prevenção e

tratamento. Além de discutir as
outras milhares de mortes por
feminicídio, abortos ilegais e
consequência da pobreza que
assola cada dia mais mulheres.
Nada disso existe no universo
dos “outubros das mulheres”.
Ao invés de lutar para
derrubar Temer e o Congresso,
que cortam o dinheiro para
pesquisas contra o câncer,
demitem médicos e sucateiam o
SUS e os hospitais, levando
milhões de pessoas à morte por
falta de exames, de remédios, de
cirurgias e de viver mal, por não
ter dinheiro nem tempo para se
cuidar, a imprensa, os próprios
governos e os patrões pintam
prédios e cidades de rosa e,
depois, de azul, contra “inimigos”
comuns, os cânceres, onde todos
somos iguais, homens e
mulheres, patrões e explorados,
agressores e agredidos (as), e a
solução é autoexame nos seios
para as mulheres e do toque para
os homens. Tudo tão simples e
consensual...
De lambuja, os meses
coloridos riscam do mapa o
“vermelho” do outubro das lutas,
marcado normalmente pelas
greves de inúmeras categorias no
Brasil e pelo triunfo da Revolução
Russa em 1917, data histórica na
libertação de mulheres e homens,
que, aliás, acabou de completar
100 anos, sendo que mulheres e
homens seguem sem os direitos
mais básicos sob o capitalismo,
100 anos depois de os obterem
na revolução russa. Da mesma
forma, “clareia” o negro do
novembro. Este mês que marca a

luta de Zumbi e de todos os
negros do heroico Quilombo de
Palmares, que lutaram até o fim
contra a escravidão e a
exploração.
Rosas e azuis, os
estereótipos das cores que
representam “meninas e
meninos” também não debatem e
muito menos ajudam a lutar pelo
direito ao divórcio, ainda negado
às mulheres em dezenas de
países. Tampouco falam contra a
mutilação genital de meninas na
África, do tráfico de mulheres e da
exploração sexual no mundo
inteiro, nem da proibição ao
aborto que mata milhares de
trabalhadoras em quase todos os
países. Nem falam do racismo
que extermina negros nas favelas
nem da perda de direitos
trabalhistas dos mais pobres, em
especial mulheres e negros.
Mulheres cada vez mais
agredidas, homens cada vez
mais pobres, negros cada vez
mais mortos de forma violenta e
todos os trabalhadores cada vez
com menos acesso à saúde;
todos saem de outubros e
novembros mais chamados a ser
rosa junto a todas as mulheres e a
ser azuis junto a todos os
homens, sem classe nem lutas,
convocados a prevenir doenças
que o capitalismo multiplica e não
garante tratamento. Nós
devemos nadar contra a
corrente e seguir bradando:
nosso outubro será vermelho e
nosso novembro é negro, por
saúde total, por direitos e pela
vida dos trabalhadores!

ocialista.com.br
Entre em contato pelos telefones:
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Rio Grande do Sul
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Belém-PA: (91) 8146-7994
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Rio Grande do Norte
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Pará
Sede Belém - Conjunto Gleba, 3, quadra 3, Ed. Padre Cícero, sala 108 - Bairro Centro
nº184, altos - Bairro Marambaia.
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Congresso da Conlutas foi machista, racista e LGBT+fóbico
O recente congresso da
CSP-Conlutas, realizado no meio de
outubro, foi uma demonstração
inequívoca do quanto o discurso
pode ser diferente da prática.
Reunindo cerca de 2000 pessoas, na
sua maioria mulheres, negros,
LGBT+ e indígenas, na forma
específica ou combinada destes
setores oprimidos, o congresso da
central, cujas mesas eram quase
sempre dirigidas por homens, não
permitiu que uma única resolução
dos oprimidos fosse sequer colocada
em votação!
Em 4 dias de congresso, o
debate sobre gênero, etnia e
orientação sexual estava resumido a
um único e reduzido painel. Nem isso
foi feito. O painel que ocorreria
durante o dia foi transferido para a
última noite, para ser novamente
desmarcado. Acabou substituído por
um espaço ínfimo na manhã do
último dia, apenas para que
houvesse saudação de dirigentes
nacionais relacionadas aos temas.
Nenhum debate em plenário. Nem
sequer os já elitizados e burocráticos
painéis aconteceram. Mas foi ainda

pior...
Os grupos de discussão,
onde o tema da opressão teria que
dividir espaço com debates sobre
concepção sindical, balanço da
central, reorganização sindical,
estatuto e moções, acabaram sendo
orientados a proibir este debate! Os
militantes do PSTU encaminharam a
exclusão destes debates na maioria
dos grupos, ou tentaram fazê-lo nos
demais, sendo derrotados. A
consequência foi a censura deste
debate para a maioria dos
participantes. E, mesmo a minoria
que conseguiu debater – derrotando
a política de proibição determinada
pelo PSTU e parte do PSOL – e
chegou a votar e aprovar resoluções
para irem ao plenário, foi
surpreendida com uma nova censura
quando as resoluções foram para a
plenária final. PSTU e PSOL, por
unanimidade na comissão de
sistematização, seguindo a posição
das direções destes partidos,
vetaram qualquer votação sobre
resoluções contra o machismo, o
racismo e a LGBT+fobia. Um
escândalo!

Infelizmente, a maioria do
MML e de grupos feministas internos
à CSP-Conlutas, bem como dos
dirigentes do Quilombo Raça e
Classe, e daqueles que organizam a
luta da comunidade LGBT+ se
calaram diante disso tudo. As
direções destes movimentos
mostraram que, antes de defender o
programa e o espaço dos oprimidos,
estão submetidas à política
reformista dos partidos aos quais
pertencem, e que são excelentes no
discurso, mas péssimos na hora de
colocar em prática, praticando e
reproduzindo as opressões que tanto
condenam.
Só a revolução pode libertar
os oprimidos e os explorados, mas a
luta para combater as agressões
racistas, machistas e LGBT+fóbicas
é todo dia. Infelizmente, durante os 4
dias do congresso da CSP-Conlutas
ela teve que ser dada contra a
maioria da direção da própria central.
E nem todos se dispuseram a dar
esta batalha de verdade, quando se
tratou de garantir os espaços, o
respeito e a democracia ignorados
por seus próprios companheiros.

Uruguai dá o exemplo na legalização do aborto!
Se nos frustramos com a
incoerência e o discurso sem atitudes até
de muitas organizações que se dizem dos
oprimidos, é um alento constatar que a
massa de oprimidos segue empurrando a
sociedade, as leis e a vida real na direção
de conquistar mais direitos, em vários
locais do mundo.
No Uruguai, que é um pais
pioneiro em legislações que atendam aos
direitos da maioria da população, como no
caso do direito ao divórcio, casamento
homossexual, legalização das drogas e ao
aborto, outra vez os resultados provam
que o programa dos trabalhadores é a
única saída contra a barbárie e o genocídio
capitalista.
A lei uruguaia sobre o aborto,
aprovada em 2012 após muita
mobilização popular, autoriza que
qualquer mulher aborte até a 12ª semana
de gestação, independente do motivo que
tenha. Em casos de estupro, o prazo é até
a 14ª semana, e não há limite de tempo
quando a gestante corre risco de morte ou
em caso de má formação do feto. Graças à
legalização, o Uruguai zerou a morte de
mulheres que decidem pelo aborto! E
reduziu drasticamente a morte de todas as
gestantes.
Estudo da OMS (Organização
Mundial da Saúde), de 2015, revelou que o
Uruguai tem a menor taxa de mortalidade
de gestantes da América Latina. Quanto
aos abortos, foram realizados em 2016

uma média de 26 abortos por dia no país, e
não houve registro de morte de mães no
ano inteiro! No Brasil, ao contrário, onde a
prática é ilegal, são registradas 4 mortes
em hospitais em decorrência de
complicações de aborto por dia! São cerca
de 1.500 mulheres mortas por ano! Isto
também é feminicídio, pois são mulheres
que morreram pela negativa em receber
atendimento. O Estado sabe que elas vão
morrer e ainda as criminaliza, ameaçando
com a cadeia as que não morrerem.
A legislação uruguaia salva vidas,
pelo simples fato de garantir que as
mulheres tenham o direito de decidir, sobre
sua vida, seu corpo e sua reprodução. E
ainda coloca por terra alguns mitos
absurdos, de que a legalização do aborto
faria este método se multiplicar ou que não
haveria nenhum critério de saúde pública.
Ao contrário, como a vida real mostrou.
No Uruguai, a mulher que decida
abortar precisa, inicialmente, se consultar
com um médico, que irá solicitar uma
ecografia e depois encaminhá-la a uma
equipe multidisciplinar formada por
ginecologista, psicólogo e assistente
social. Depois disso, ela tem de esperar ao
menos cinco dias -o que a lei chama de
"período de reflexão"- para então voltar ao
ginecologista. No ano passado, 6% das
mulheres que procuraram o serviço
resolveram dar continuidade à gravidez
(585). Quem estiver decidida a tirar o feto,
recebe a medicação para a indução do

aborto, seguro, público, gratuito e com
acompanhamento médico.
A lei 18.987 foi sancionada em
outubro de 2012 e, desde então, segundo
dados do Ministério da Saúde, os abortos
estão caindo. Foram realizados em 2016
(dados mais recentes) 9.719 abortos no
país, uma média de 26 por dia. Em
comparação com 2013, primeiro ano de
vigência da lei, a quantidade de abortos
aumentou 35%, pois muitas melhores não
conheciam a lei no primeiro momento, ou
se sentiam inseguras. Entretanto, as
estimativas anteriores à lei apontam que
eram realizados entre 16,3 mil e 33 mil
abortos por ano no país até a lei ser
implementada, conforme diferentes
cálculos de diferentes associações. Pela
via legal, em 2016 foram feitos menos de
10 mil interrupções.
Fica evidente que, quando o
assunto deixa de ser um tabu e uma
vergonha para as mulheres, há espaço
para a educação sexual, a melhor
distribuição de métodos contraceptivos e
um ambiente de liberdade sexual e
reprodutiva, que faz com que a gravidez
também seja mais planejada.
Não resta dúvidas que muita
coisa ainda pode avançar, mas a luta das
mulheres e dos militantes uruguaios
garantiu um direito fundamental às
mulheres, que não morrem mais pelo fato
de quererem decidir quando ter um filho.
Outra vez, o Uruguai mostra o caminho!
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Outra vez, STF paralisa julgamento da ADIN 3239 quer confiscar os territórios
índigenas e quilombolas
Tramitando desde 2004, a
A ç ã o
D i r e t a
d e
Inconstitucionalidade (ADI ou
ADIN) 3239 foi proposta pelo
partido Democratas (ex-PFL),
partido de Rodrigo Maia,
presidente da Câmara dos
Deputados, e aliado de Temer na
corrupção e reformas contra os
trabalhadores. Depois de ficar
paralisado durante anos, por um
pedido de vistas do ministro Dias
Toffoli, o julgamento foi retomado,
mas já voltou a ser paralisado de
novo, desta vez por um novo
pedido de vistas de Edson Fachin.
A ação, na prática,
retrocede e destrói territórios
quilombolas e indigenas para que
estas áreas possam ser utilizadas
para os interesses do agronegócio
no Brasil. A ADI questiona o
Decreto nº 4. 887, de 20/11/2003,
que regulamenta o procedimento
para identificação,
reconhecimento, delimitação,
demarcação e titulação das terras
ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos de
que trata o artigo 68 do Ato das
Disposições Constitucionais
Transitórias.
Até o momento, votaram
na ADI 3239 o relator, então
ministro Cezar Peluso (já
aposentado e fora do STF), que
deu procedência à ação, julgando
o decreto inconstitucional e
concordando com a medida
racista do DEM, e a ministra Rosa
We b e r, q u e v o t o u p e l a
improcedência da ação, por
entender que a norma está de
acordo com a Constituição
Federal, ou seja, contra o
retrocesso. No voto proferido dia
9/11, o ministro Dias Toffoli
inaugurou uma terceira corrente,
no sentido da procedência parcial
da ADI, concluindo que somente
são passíveis de titulação as
áreas que estivessem sendo
ocupadas, na data de 5 de outubro
de 1988, por remanescentes de
quilombos, inclusive as
efetivamente utilizadas para a
garantia de sua reprodução física,
social e cultural.
Quilombolas são as “terras

ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos as
utilizadas para a garantia de sua
reprodução física, social,
econômica e cultural” e, se a ação
do DEM tenta acabar com o direito
à titulação dos quilombos, a saída
intermediária de Toffoli, na prática,
faria quase o mesmo. O chamado
“marco temporal” é a tese utilizada
para justificar que serão
considerados territórios
quilombolas aqueles
contemplados pela constituição
federal de 1988, que não
representa sequer 5% do total de
territórios quilombolas
verdadeiros do país.
A ação vem se arrastando
há 13 anos, passando por todo o
governo do PT sem nenhuma
medida prática por parte de Lula e
Dilma no sentido de derrubá-la,
nem de reconhecer e avançar nas
conquistas dos povos originários.
Ao contrário, Lula bloqueou a
titulação da maioria dos
quilombos e Dilma paralisou o
processo de vez. Agora, sob o
governo Temer, paralelo à
Reforma Trabalhista, querem
acabar com a história e o território
daqueles que primeiro pisaram e
construíram raízes nessas terras,
que vem sendo saqueadas e
pilhadas pela burguesia branca ao
longo de séculos
Por tudo isso, a ADI que
extinguiria o decreto de 2003 é
inaceitável, já que coloca nas
mãos do Congresso, controlado
pela bancada ruralista, de
latifundiários a exploradores de
minérios, o direito de decidir o que
é e o que não é território indígena
ou quilombola. E é urgente
mobilizar os trabalhadores contra
os ministros do STF, o Congresso
nacional e os diferentes governos,
que passaram pelo poder e nada
fazem pelo povo negro, pelos
explorados e pelos oprimidos. É
necessário resistir!

É necessário um movimento
negro classista, combativo e
revolucionário!
Lamentamos a total falta

de mobilização por parte das
organizações majoritárias do
movimento negro, das centrais
sindicais e dos partidos de
esquerda, que nada mais são do
que parte do regime capitalista
racista. Em seus programas
eleitorais e materiais de
campanha, dizem combater o
racismo, mas sequer mencionam
a ação que pode inviabilizar todos
os quilombos, nem lutam em
solidariedade ao povo negro neste
momento em que a juventude
negra é executada todos os dias.
Foi outra vez assim no dia de lutas
de 10/11, quando, em pleno
novembro negro, não houve
sequer a menção a este ataque.
Felizmente, existe ainda
alguma resistência no país, dos
setores que já foram a Brasília nas
últimas vezes em que se tentou
votar a ação, e que organizam a
luta direta nas suas cidades e
estados. São poucos e pertencem
a movimentos sem filiação
partidária, mas mostram qual pé o
verdadeiro caminho: construir o
enfrentamento, organizando a
base e saindo às ruas.
Nós, do MRS, chamamos
todos a repudiar a ADI 3239,
enfrentar Temer, o Congresso e o
STF, mas, também, a que
construamos um movimento
negro de combate, radical e
revolucionário. Para transformar o
20/11 no marco do avanço negro e
dos explorados, para destruir o
racismo, o capitalismo e a
conciliação de classes, que tenta
conter a luta negra dentro dos
limites das instituições racistas.

Não a ADI3239!
Não a ADI3239!
Não ao Marco Temporal!
Fora Temer, Fora Todos!
STF racista! Pela
manutenção das titulações
já concedidas e conquistar
nas lutas o direito ao
território dos povos
originários!
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Atletas negros dos EUA enfrentam Trump e o patriotismo imperialista
Os conflitos entre o
presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, e alguns dos
principais astros da liga norteamericana de basquete (NBA) e da
mais importante liga de futebol
americano do mundo (NFL) revelou o
quanto o racismo ainda é gigantesco
nos EUA, e o quanto o capitalismo
odeio a luta antirracial e tenta punir
seus membros.
Desde os anos 60, quando os
negros se rebelaram contra o racismo
e o capitalismo nos EUA, com a luta
pelos direitos civis cada vez mais se
aproximando da esquerda e do
partido negro e próximo do marxismo
“Panteras Negras”, os esportes são
mais um terreno deste combate. Nas
Olimpíadas do México, em pleno
1968, ano de revoluções do Vietnã à
França, e que marcou o assassinato
de Martin Luther King nos EUA,
apenas 3 anos depois do assassinato
de Malcom X, atletas negros dos EUA
desafiaram o imperialismo.
Ao ganharem suas
medalhas, os corredores Tommy
Smith e John Carlos, após
terminarem a corrida dos 200 metros
em primeiro e terceiro lugar,
respectivamente, quando subiram ao
pódium, ergueram seus punhos e não
cantaram o hino dos EUA, em
protesto contra o país que
massacrava os negros. Na mesma
época, o legendário boxeador
Muhammad Ali se recusou a servir no
exército americano pelo mesmo
motivo, e chegou até a ser
condenado à prisão. Agora, os
esportistas negros norteamericanos
dão exemplo novamente.
Tudo começou com Colin
Kaepernick, então quarterback da
equipe de futebol americano do San
Francisco 49ers, que na prétemporada do ano passado se
recusou a levantar durante o hino em
repúdio ao "tratamento que os negros
recebiam nos EUA", inspirando
outros atletas da liga. “Eu não vou
levantar para demonstrar orgulho
pela bandeira de um país que oprime
pessoas negras e pessoas de cor",
afirmou na ocasião. Desde então, o
protesto passou a ser repetido por
dezenas de jogadores, até levar
Donald Trump a exigir a proibição do
gesto e a punição dos atletas. "Se os
fãs se recusassem a ir às partidas até
que os jogadores deixassem de faltar
com o respeito à nossa bandeira e ao
nosso país, veríamos uma mudança

rápida. Que sejam
demitidos ou
suspensos", afirmou
Trump.
A declaração
do presidente gerou
mais manifestações.
As dezenas se
transformaram em
centenas de
jogadores de futebol
americano que se
a j o e l h a r a m ,
sentaram ou
simplesmente não
participaram da cerimônia de
execução do hino na rodada deste
fim de semana. Atletas do Seattle
Seahawks e do Tennessee Titans
ficaram no vestiário durante o hino,
horas após o Pittsburgh Steelers
fazer o mesmo em Chicago. Os
jogadores do Chicago Bears se
posicionaram à margem do campo
com os braços cruzados, assim como
o quarterback Tom Brady, estrela do
New England Patriots, e seus
companheiros de equipe. O
intérprete do hino na partida
Seahawks x Titans ajoelhou-se no fim
da performance, assim como o cantor
do hino no jogo Lions x Falcons, que
ainda levantou o punho.
As manifestações também
ecoaram em outros esportes. Na
noite de sábado, Bruce Maxwell se
tornou o primeiro jogador da liga de
beisebol americana (MLB) a se
ajoelhar durante o hino nacional.
Também no sábado, Trump retirou o
convite para o Golden State Warriors,
atual campeão da liga americana de
basquete (NBA), visitar a Casa
Branca, depois que Stephen Curry,
um dos ídolos da equipe, dizer que
não queria participar da solenidade
em uma forma de protesto às
declarações do presidente. O astro
de basquete LeBron James, que joga
pelo Cleveland Cavaliers, disse: "Ir
para a Casa Branca era uma honra.
Até Trump aparecer...". Músicos
como Stevie Wonder, John Legend e
Pharrell Williams também
demonstraram solidariedade aos
atletas e aderiram aos protestos,
fazendo manifestações durante seus
respectivos shows no fim de semana.
"Esta noite, eu me ajoelho pela
América", disse Stevie Wonder,
ficando de joelhos no palco

William Waack e os pretos

Enquanto o racismo é
combatido nas ruas e nas quadras e
campos mundo afora, muitos racistas
ainda se sentem à vontade para
cometer crimes à luz do dia. Ou
mesmo em frente às câmeras. O
âncora do Jornal da Noite da Globo,
William Waack, um dos jornalistas
mais famosos e com poder na Globo,
teve um vídeo do ano passado
divulgado na internet, em que
aparece reclamando de um motorista
que disparou a buzina do carro antes
de uma entrada ao vivo para uma
reportagem, dizendo “É preto. Isso é
coisa de preto”. E dando risada.
A indignação diante da cena
criminosa fez Waack ser afastado
temporariamente pela emissora. Mas
nem foi demitido nem foi processado.
Nós defendemos que o jornalista
racista seja preso imediatamente,
pois isto é crime! E que ele e a Globo
sejam condenados a pagar uma
indenização, revertida às
associações de luta contra o racismo.
Ele, por ter cometido o crime, e a
Globo por ter sido cúmplice e abafado
a agressão.
O episódio mostra quem é
William Waack, mas não só isso.
Mostra que a Globo e as demais
emissoras, assim como os principais
jornais e revistas estão infestados de
racistas! E a mídia é apenas parte de
um conjunto de superestruturas
capitalistas, do Parlamento e dos
governos até a Justiça e a polícia, em
que o racismo é institucionalizado.
Waack, que, mesmo sendo
criticado por ser um liberal burguês,
sempre foi considerado um jornalista
sério, culto e preparado, ao disparar
um racismo chulo, grosseiro e
ordinário, mostra que pode até mudar
a aparência do racismo, mas,
perfumado ou com cheiro de lixo, ele
é o mesmo racismo, criminoso e
indissociável dentro do capitalismo.
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NOSSO NOVEMBRO É NEGRO! NÃO HÁ CAPITALISMO SEM OPRESSÃO E PRECONCEITO!
Diante de governos que
atacam os trabalhadores, para
salvar os capitalistas do efeito da
crise, são os setores oprimidos os
que mais pagam esta conta.
Mulheres, negros e LGBT+ são os
primeiros a perder o emprego, a
terem direitos e salários
reduzidos, a sofrerem com o
aumento da violência, da inflação
e dos cortes de verbas sociais. Da
mesma forma, o crescimento de
discursos conservadores, de
direita e reacionários tem como
alvo principal os gays, os
transexuais, os negros e as
mulheres. São os setores
apontados como culpados por as
coisas não serem mais como
antes, a sociedade estar se
afastando da família, e todas as
cretinices que a direita costuma
repetir em situações em que sua
estabilidade fica ameaçada.
Toda forma de opressão
(LGBT+fobia, machismo,
xenofobia, racismo, etc.) é parte
da exploração capitalista, que
precisa dividir a sociedade sob
critérios de orientação sexual, cor,
sexo e nacionalidade, para ocultar
a verdadeira divisão social, entre
classes, que existe no mundo, e
melhor explorar os trabalhadores.
Por conta de serem os
setores mais agredidos em
qualquer época do capitalismo, e
mais ainda diante das crises; e,
também, por serem uma parte
decisiva do ascenso que vivem as
massas hoje em dia, havendo uma
forte mobilização em especial da
parte do movimento das mulheres,
mas também ações do movimento
negro e do LGBT+, toda e
qualquer luta dos trabalhadores,
assim como toda entidade da
nossa classe devem incorporar e
estar unidas às reivindicações dos
oprimidos e combater de forma
direta e incondicional o machismo,
o racismo, a LGBT+fobia, a
xenofobia e os ataques aos
indígenas. Os oprimidos são parte
indissociável e indispensável na
luta contra Temer, o Congresso e o
capitalismo.

Os negros sofrem um extermínio
sob o capitalismo!
A violência contra os
negros é parte da guerra de
classes da burguesia contra os
trabalhadores. Não entender isso
é virar as costas ao genocídio que
ocorre todos os anos contra a
juventude negra, que é
massacrada nos bairros pobres e
favelas. Por ano, a violência mata
70 mil pessoas no Brasil. Este
dado é chocante e representa
mais mortos do que praticamente
todas as guerras que já existiram.
É praticamente a mesma
quantidade de mortes na Síria, um
país devastado por bombardeios
aéreos, mísseis, uso de armas
químicas, tanques de guerra,
exércitos e combatentes de mais
de 10 países ou facções
armadas... E este verdadeiro
massacre anual de vidas é
concentrado sobre os negros em
geral, e a juventude negra, em
particular.
83 negros morrem
assassinados diariamente no
Brasil, sendo a maioria deles pelas
mãos de policiais. A violência
policial aperta o gatilho
executando milhares, mas
também se manifesta na enorme
população carcerária, da qual
mais de 80% é negra, e nas
agressões, extorsões, estupros e
humilhações que negros e negras
sofrem da polícia racista.
A situação do negro não
melhorou no governo Dilma, que
criou a Força de Segurança
Nacional, institui a “lei anti-terror” e
criminalizou ainda mais os
movimentos sociais, além de
patrocinar iniciativas de
militarização das favelas e bairros
pobres, como a colocação de
exército nas ruas e a instalação
das UPPs no Rio (que mataram o
pedreiro Amarildo, dentre tantos
outros), em conjunto com o
criminoso ex-governador Sérgio
Cabral. O governo Temer manteve
a política de cortes de verbas
sociais, militarização das
periferias e retirada de direitos,
agravando a situação de todos os

trabalhadores, em especial dos
mais pobres, onde os negros são
imensa maioria.
Mesmo medidas paliativas
de atenuação dos efeitos do
racismo, como a adoção de cotas
nas universidades, o que
defendemos, não avançaram
substancialmente.
Muito menos foram
implantadas no serviço público.
Não existem nas universidades
privadas (onde mais de 80% dos
negros estudam, sendo quase
todos desprovidos de bolsas e
tendo que pagar por um direito
básico) e nem na política, na
Justiça, na polícia ou qualquer
outra instituição do Estado,
deixando evidente que os negros
seguem à margem do poder e do
acesso às decisões importantes
do país.
Os negros continuam
recebendo os piores salários, com
cerca de 65% do que recebe um
branco pelo mesmo serviço; os
piores empregos e sofrendo com o
maior número de desempregados
e precarizados. A mulher negra
recebe ainda menos do que o
homem negro, sendo, em geral,
menos da metade do homem
branco para o mesmo trabalho.
Os negros quilombolas,
assim como os indígenas e os
povos originários, têm ainda uma
luta importantíssima sobre a
questão da terra e do território, e
que são alvo de uma campanha
política, ideológica e armada de
desproteção e expulsão de suas
comunidades e casas, em
benefício da especulação
imobiliária, da grilagem de terras e
da destruição ambiental e cultural.
Estes ataques aos negros, sua
História, seu território e sua cultura
passam pelo desmonte da
Fundação Palmares, mudanças
nas leis, atuação de milícias de
jagunços e ações policiais,
ameaças de perderem suas
terras, e pela constante “limpeza
étnica” produzida pela burguesia,
que se utiliza até mesmo das
igrejas cristãs para desqualificar o
negro e sua cultura.
“Não há capitalismo sem

racismo”, como afirmou Malcom
X; e a opressão racial é parte da
natureza da exploração
capitalista, devendo ser
combatida junto com o próprio
sistema que dela se alimenta. Ao
mesmo tempo em que são os
maiores atingidos pela crise
capitalista, como parte dos
oprimidos, e que desde a
escravidão são o setor que mais é
massacrado pelo capitalismo, os
negros também são exemplo de
resistência e luta. Dentre a
vanguarda dos trabalhadores que
vêm lutando, a juventude negra, o
movimento popular e setores em
que a maior parte dos
trabalhadores é de negros têm
sido os motores das
manifestações de rua e das
mobilizações no país.
É um mito e uma falsa
consciência imaginar que, mesmo
que “aos pouquinhos” e muito
devagar, o racismo vai acabar
enfraquecendo. Que as pessoas
mais jovens são menos racistas,
que “hoje as coisas estão
melhores.”. Independente de que
a luta dos negros e dos demais
trabalhadores tenha intimidado as
formas mais agressivas do
racismo explícito, que hoje não
encontra mais um ambiente tão
propício para se manifestar, o
racismo mais violento segue em
alta. É o racismo institucional,
policial, estatal. Este, na forma de
assassinatos, desemprego em
massa e superexploração, segue
crescendo. Pode se fazer menos
piadas sobre “macacos”, mas a
polícia dá mais tiros pelas costas,
há mais negros sem emprego,
como escravos ou em condições
degradantes. E é isto que o
capitalismo tem a oferecer.

Não há capitalismo sem
machismo!
Da mesma forma que o
racismo, o machismo é intrínseco
ao capitalismo, que quebraria sem
ele. Ter que aumentar os salários
das mulheres em mais de 20%
(que hoje elas recebem a menos,
por hora, pelos mesmos

empregos), além de lhes dar os
mesmos direitos, afora garantir a
segurança, saúde, creches e toda
a estrutura pública para libertar as
mulheres das tarefas domésticas;
todas são medidas possíveis e
indispensáveis em um governo
revolucionários dos
trabalhadores, mas impossíveis
dentro do capitalismo.
A divisão social do trabalho
no capitalismo penaliza a mulher
com a incumbência das tarefas
domésticas e de educação e
cuidados com os filhos sem
qualquer forma de remuneração,
instituindo uma dupla ou tripla
jornada, desobrigando o Estado
burguês de prover os custos com
restaurantes coletivos,
lavanderias públicas, creches, e
assim por diante. Este trabalho
feminino não pago, hoje, é de 23,4
horas semanais a mais do que os
homens com os afazeres
domésticos. É exatamente como
um segundo “emprego”. Só que,
neste caso, muito mais parecido a
um trabalho escravo, por não ser
remunerado.
Assim, o machismo e a
misoginia são expressões
ideológicas que acarretam não
apenas mais exploração e
sofrimento a mais da metade dos
indivíduos do planeta, mas a
manutenção do próprio
capitalismo e da exploração de
todos os homens. E, por isso, é
necessária a mais ampla unidade
de ação junto a todos os setores
que lutem contra o machismo.
Mas, interna e externamente à
unidade de ação, é preciso dotar
as mulheres trabalhadoras do seu
próprio programa, de suas
próprias organizações e de uma
atuação classista e junto ao
conjunto da classe trabalhadora.

Combater a LGBT+fobia e unir a
luta dos trabalhadores
A sexualidade não pode
ser tratada como forma de
reprodução de força de trabalho, e
sim como uma das formas de
prazer humano a qual todos
devem ter o direito, sem haver

imposições morais ou legais sobre
o que é correto, “natural” ou
proibido no que se refere à
privacidade, intimidade e
relacionamentos pessoais de
quem quer que seja.
O gênero (muito além do
feminino ou masculino),
construído socialmente, é também
uma determinação do ser
(dialética entre elementos
biológicos, psicológicos
conscientes/inconscientes e
sociais), que faz com que a
pessoa possa se identificar com
aproximadamente 56 variantes.
Ao ter um corpo que não
corresponde com o seu ser, a
pessoa deve ter o direito de
orientar-se e viver sexualmente no
sentido de poder dar vazão aos
seus desejos, prazeres e
possibilitar sua saúde psíquica.
No entanto, numa
sociedade opressora e
conservadora, as imposições da
moral burguesa e os dogmas
religiosos adentram no aspecto
mais íntimo dos indivíduos e
determinam até as questões de
saúde pública, incluindo a
restrição de tratamentos, a
imposição criminosa de “curas”
para doenças que não existem e a
repressão e a violência física e
psicológica contra os que não se
enquadram na ditadura
heteronormativa.
Tudo isso está a serviço de
manter o status quo capitalista, e a
classe dominante se beneficia
desta situação. Portanto, a
liberdade sexual não pode ser
totalmente realizada sob o
capitalismo já que este sistema se
estrutura a partir da sociedade
dividida em classes, em que, é
preciso fomentar as diferenças do
proletariado, para avançar no seu
nível de exploração. Portanto, a
luta pelo fim das opressões
depende de uma luta diária, mas
que tenha como eixo o fim do
próprio capitalismo e da
exploração.

O FIM DO RACISMO, DO MACHISMO E
DA LGBT+FOBIA PRECISAM DA
REVOLUÇÃO SOCIALISTA!

