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“Nós, camaradas, podemos dizer a nós mesmos, agora, com a mesma resolução do velho Galileu: ‘E, no entanto, ela se move’. A roda da História não pára... Essa roda, posta em movimento 
pelo proletariado, não poderá ser paralisada pelos extermínios, pelos assassinatos, nem pelas condenações capitais. Ela se move e se moverá até a vitória fi nal do comunismo”. (Giorgy Dimitrov)
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sobre o 26 de Julho, quando Fidel Castro e outros camaradas assaltaram o Quartel de Moncada e avançaram no processo da luta sobre o 26 de Julho, quando Fidel Castro e outros camaradas assaltaram o Quartel de Moncada e avançaram no processo da luta 
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A luta contra o oportunismo
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e apoia o sistema, quer dizer, não há, 
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O PETRÓLEO É NOSSO!:O PETRÓLEO É NOSSO!:
DEFENDAMOS A PETROBRAS!DEFENDAMOS A PETROBRAS!



 Em junho pudemos acompanhar 
mais uma movimentação do imperialismo 
ianque que demonstra abertamente a sua 
natureza e escancara como a chamada Jus-
tiça na sociedade burguesa não passa de 
mais uma dessas palavras bonitas vendi-
das aos povos, mas que serve necessaria-
mente aos interesses dos de sempre. 
 O Reino Unido, por meio do seu 
sistema jurídico, cumpriu a ordem do De-
partamento de Estado para facilitar a ex-
tradição do jornalista australiano Julian 
Assange, que foi preso na Inglaterra em 
2019, após ter ficado exilado na Embaixa-
da do Equador. A motivação dos imperia-
listas nesta cruzada para condenar uma 
pessoa que tão somente disse a verdade é 
óbvia: sabem que precisam calar e agredir 
aqueles que denunciam os seus crimes.
 Desde 2010, Assange por meio do 
seu site WikiLeaks, publicou uma série de 
informações e documentos do Governo 
dos Estados Unidos, nos quais ficam es-
cancarados a série de crimes e violações 
do imperialismo e suas forças armadas nas 
guerras impostas a outros países, como 
o Iraque e o Afeganistão. Com a ajuda de 
Chelsea Manning, que diante dos fatos, 
auxiliou a divulgação desses dados de de-
partamentos e agências estadunidenses, o 
WikiLeaks publicizou algo em torno de 90 
mil relatórios de atividades relacionadas à 
guerra no Afeganistão, 400 mil relaciona-
dos à guerra no Iraque, 800 resumos de 
avaliações de detentos de Guantánamo e 
250 mil telegramas secretos de órgãos do 
Estado dos EUA. Dentre esse material, ha-
viam vídeos que comprovavam o modus 
operandi das forças armadas dos EUA, 
como o que demonstrava o ataque de um 
helicóptero “Apache”, no qual foram chaci-
nados o jornalista Namir Noor-Eldeen, seu 
motorista, Saeed Chmagh e várias outras 

pessoas em uma praça pública em Bagdá.
 Diante da comprovação dos crimes 
do governo norte-americano em suas ações 
no Oriente Médio, o imperialismo leva a 
cabo uma campanha cínica e covarde con-
tra Julian Assange, por este ter cumprido o 
seu papel na defesa dos direitos dos povos 
vítimas das invasões bárbaras ianques.
 A perseguição do imperialismo es-
tadunidense e seus lacaios ocidentais a Ju-
lian Assange e Chelsea Manning, e a outras 
pessoas como Edward Snowden, que de-
nunciou o esquema de vigilância global da 
Agência de Segurança Nacional do Gover-
no dos Estados Unidos, demonstra a real 
face do capitalismo e sua real intenção. 
A alegação de espionagem e de ameaça à 
Segurança Nacional, nada mais é do que 
justificativas para calar aqueles que de-
nunciaram todos os seus crimes contra os 
povos e uma tentativa de que tudo possa 
permanecer como está.
 Os clamores por democracia, liber-
dade de imprensa e de expressão, que volta 
e meia surgem na boca da grande impren-
sa ocidental (inclusive do Brasil) para di-
famar os povos que seguiram seu próprio 
caminho e avançaram para o Socialismo, 
como o caso de Cuba e Coreia Popular, não 
são nada além de hipocrisia. São justa-
mente os tais países democráticos do Oci-
dente, com os Estados Unidos da América 
à frente, que mantém uma falsa democra-
cia, que nega direitos básicos a maioria do 
seu povo, e perseguem aqueles que usam a 
dita liberdade de imprensa para denunciar 
os crimes da burguesia.
 Na sociedade capitalista, o que é 
apresentado como valores universais para 
todos, não passam de palavras vazias para 
esconder a real condição dessa socieda-
de apodrecida. Nos vendem uma socieda-
de democrática, onde a vontade de todos 
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deveria definir os rumos, mas quem vive 
a realidade, sabe que tudo é decidido para 
poucos e para os interesses de ainda mais 
poucos. Fala-se em votar, mas os elei-
tos cumprem as ordens dos de patrões de 
sempre, enquanto administram seus orça-
mentos secretos; falam em igualdade para 
a mulher, mas a misoginia, a violência, a 
desigualdade nos empregos seguem as 
mesmas; falam em igualdade de raça, mas 
os negros seguem sendo tratados como 
pessoas de segunda classe; falam em li-
berdade de imprensa, mas poucas famílias 
controlam todos os meios de comunicação 
de massas; falam em oportunidades para 
todos, mas a maioria sequer consegue ter 
o mínimo para comer...
 A crise capitalista mundial e a de-
cadência de sua principal potência im-
perialista vão destruindo cada vez mais 
os véus que escondiam essa realidade 
incontestável. Por isso é necessário que 
prossigamos destruindo todas as ilusões 
com a democracia burguesa e suas pro-
messas não cumpridas (e que nunca se-
rão) e que todos os trabalhadores e tra-
balhadoras tomem consciência de que o 
caminho para uma nova vida deve neces-
sariamente passar pela destruição do ca-
pitalismo. E nesse processo, os povos do 
mundo devem seguir a resistência contra 
o imperialismo e as burguesias dos seus 
países. E nessa luta geral, o trabalho co-
rajoso de jornalistas como Assange pres-
ta uma grande contribuição para o ob-
jetivo final da humanidade progressista. 
Por isso devemos prestar solidariedade 
a Julian Assange e todos aqueles que, 
como Dom Phillips, assassinado ao lado 
do indigenista Bruno Pereira, trabalham 
para denunciar todos os crimes cometi-
dos contra os povos em nome dos inte-
resses do capital.

APOIE O JORNAL RUMOS DA LUTA!
Para viabilizar os custos do nosso jornal, desenvolvemos um processo 
de assinaturas únicas de apoio, no valor de R$ 100 (cem reais), com a 
qual você passa a receber mensalmente em sua casa um exemplar e 
assim também contribui com o desenvolvimento da nossa publicação.

Se você tiver interesse em assinar e nos apoiar, envie um e-mail para 
rumosdaluta@gmail.com ou pelo site www.novacultura.info/jornal

APOIE O JORNAL RUMOS DA LUTA!APOIE O JORNAL RUMOS DA LUTA!
Para viabilizar os custos do nosso jornal, desenvolvemos um processo 
de assinaturas únicas de apoio, no valor de R$ 100 (cem reais), com a 
Para viabilizar os custos do nosso jornal, desenvolvemos um processo 
de assinaturas únicas de apoio, no valor de R$ 100 (cem reais), com a 
Para viabilizar os custos do nosso jornal, desenvolvemos um processo 

qual você passa a receber mensalmente em sua casa um exemplar e 
assim também contribui com o desenvolvimento da nossa publicação.
qual você passa a receber mensalmente em sua casa um exemplar e 
assim também contribui com o desenvolvimento da nossa publicação.
qual você passa a receber mensalmente em sua casa um exemplar e 

Se você tiver interesse em assinar e nos apoiar, envie um e-mail para 
rumosdaluta@gmail.com

A velha hipocrisia da “democracia” capitalista



  Qual o significado político do 26 de ju-Qual o significado político do 26 de ju-
lho para a Revolução Cubana? lho para a Revolução Cubana? 
 O significado político do 26 de julho  O significado político do 26 de julho 
para a Revolução Cubana é imenso. É consi-para a Revolução Cubana é imenso. É consi-
derado o dia da rebeldia nacional, pois foi o derado o dia da rebeldia nacional, pois foi o 
momento em que se deu o primeiro passo que momento em que se deu o primeiro passo que 
iniciou todo o processo revolucionário, ao ata-iniciou todo o processo revolucionário, ao ata-
car o quartel de Moncada Carlos Manuel Cés-car o quartel de Moncada Carlos Manuel Cés-
pedes. Eram homens e mulheres pobres que pedes. Eram homens e mulheres pobres que 
arriscaram suas vidas pela liberdade do país e, arriscaram suas vidas pela liberdade do país e, 
em particular, de maneira muito definida, para em particular, de maneira muito definida, para 
divulgar, defender e promover o chamado pro-divulgar, defender e promover o chamado pro-
grama de Moncada, que foi o programa a partir grama de Moncada, que foi o programa a partir 
do qual começaram as mudanças radicais em do qual começaram as mudanças radicais em 
Cuba, desde o início da revolução.  Em um mo-Cuba, desde o início da revolução.  Em um mo-
mento posterior da revolução, em um momento mento posterior da revolução, em um momento 
mais maduro, Fidel fala e faz cumprir o acordo mais maduro, Fidel fala e faz cumprir o acordo 
do programa e as ideias básicas do programa do programa e as ideias básicas do programa 
de Moncada. Moncada representou também de Moncada. Moncada representou também 
um momento importante na unidade da for-um momento importante na unidade da for-
ça revolucionária em Cuba. Claro que na eta-ça revolucionária em Cuba. Claro que na eta-
pa posterior o trabalho pela unidade também pa posterior o trabalho pela unidade também 
foi fundamental, mas neste momento e a partir foi fundamental, mas neste momento e a partir 
do desenvolvimento da guerra contra a tirania do desenvolvimento da guerra contra a tirania 
de Batista, a unidade foi imprescindível para de Batista, a unidade foi imprescindível para 
a guerra. Além disso, Moncada demonstrou o a guerra. Além disso, Moncada demonstrou o 
otimismo que sempre caracterizou o processo otimismo que sempre caracterizou o processo 
revolucionário cubano. Fidel Castro em particu-revolucionário cubano. Fidel Castro em particu-
lar, demonstrou muitas vezes até onde é capaz lar, demonstrou muitas vezes até onde é capaz 
um revolucionário de ser otimista, ainda que um revolucionário de ser otimista, ainda que 
nas piores condições. Essa é a importância de-nas piores condições. Essa é a importância de-
cisiva, todos os anos em Cuba se comemora o cisiva, todos os anos em Cuba se comemora o 
26 de julho. Normalmente Fidel fazia uma fala 26 de julho. Normalmente Fidel fazia uma fala 
recordando sobre o desenvolvimento nacional, recordando sobre o desenvolvimento nacional, 
da história em primeiro lugar, para que todos da história em primeiro lugar, para que todos 
tivéssemos consciência da história como foi vi-tivéssemos consciência da história como foi vi-
venciada e, para estudar, em particular, o nível venciada e, para estudar, em particular, o nível 
de desenvolvimento que se havia alcançado no de desenvolvimento que se havia alcançado no 
país, especialmente na província onde aconte-país, especialmente na província onde aconte-
cia a celebração do 26 de julho. cia a celebração do 26 de julho. 

  Qual era a situação do país durante a Qual era a situação do país durante a 
ditadura de Fulgencio Batista?ditadura de Fulgencio Batista?
 A situação do país após o domínio dos  A situação do país após o domínio dos 
Estados Unidos quando interferiram em nos-Estados Unidos quando interferiram em nos-
sa guerra contra a Espanha foi sempre trági-sa guerra contra a Espanha foi sempre trági-
ca. De um governo a outro, todos eram servis ca. De um governo a outro, todos eram servis 
aos Estados Unidos, na realidade, ninguém aos Estados Unidos, na realidade, ninguém 
buscou promover a justiça social no país, no buscou promover a justiça social no país, no 
geral eram governos dependentes. O governo geral eram governos dependentes. O governo 
de Batista foi, como podemos dizer, o limite de de Batista foi, como podemos dizer, o limite de 
todo o mal que poderia acontecer, sobretudo, todo o mal que poderia acontecer, sobretudo, 
após o Golpe de Estado de 1952. Cuba era um após o Golpe de Estado de 1952. Cuba era um 
apêndice dos Estados Unidos, a vida do cubano apêndice dos Estados Unidos, a vida do cubano 
era trágica, o nível de polarização das rique-era trágica, o nível de polarização das rique-
zas era imenso, havia quem vivia muito bem zas era imenso, havia quem vivia muito bem 
na cidade, uma elite reduzida, mas, a grande na cidade, uma elite reduzida, mas, a grande 
maioria do povo sofria com a fome, com a ca-maioria do povo sofria com a fome, com a ca-
restia, com grandes dificuldades materiais. Nas restia, com grandes dificuldades materiais. Nas 
páginas sociais aparecia uma Cuba reluzente, páginas sociais aparecia uma Cuba reluzente, 
uma Cuba brilhante, fotos de pessoas de terno uma Cuba brilhante, fotos de pessoas de terno 
e gravata nos grandes cassinos e restaurantes. e gravata nos grandes cassinos e restaurantes. 
Mas, isso tudo era uma grande ficção, não re-Mas, isso tudo era uma grande ficção, não re-
presentava em absoluto, a situação do país. A presentava em absoluto, a situação do país. A 
situação do país era trágica. Em muitos desses situação do país era trágica. Em muitos desses 
eventos sociais estava quase sempre presente eventos sociais estava quase sempre presente 
alguma personalidade ianque e quase sempre, alguma personalidade ianque e quase sempre, 
também, personagens da máfia dos EUA, que também, personagens da máfia dos EUA, que 
tinham o controle de uma boa parte do turis-tinham o controle de uma boa parte do turis-
mo em Cuba, das instalações turísticas. Quase mo em Cuba, das instalações turísticas. Quase 
sempre os cassinos estavam vinculados, como sempre os cassinos estavam vinculados, como 
a situação em geral, com as drogas. Cuba era a situação em geral, com as drogas. Cuba era 
um país onde comumente se consumia a co-um país onde comumente se consumia a co-
caína, a morfina, a maconha e outras drogas caína, a morfina, a maconha e outras drogas 
letais. Ademais, a presença dos EUA promovia letais. Ademais, a presença dos EUA promovia 

a prostituição em Cuba, muitas vezes vinculada a prostituição em Cuba, muitas vezes vinculada 
aos lugares onde atracavam os navios com ma-aos lugares onde atracavam os navios com ma-
rinheiros estadunidenses. O nível de analfabe-rinheiros estadunidenses. O nível de analfabe-
tismo em Cuba era tremendo, mais ou menos tismo em Cuba era tremendo, mais ou menos 
25% da população era analfabeta. Em Cuba a 25% da população era analfabeta. Em Cuba a 
saúde era privada, muitos lugares no país não saúde era privada, muitos lugares no país não 
tinham acesso a um hospital, à saúde públi-tinham acesso a um hospital, à saúde públi-
ca, então morriam nas montanhas, morriam ca, então morriam nas montanhas, morriam 
no campo pois não havia desenvolvimento da no campo pois não havia desenvolvimento da 
saúde pública. As poucas entidades de saúde saúde pública. As poucas entidades de saúde 
que eram estatais, tinham condições nefastas que eram estatais, tinham condições nefastas 
para atender. Deste modo, toda medicina era para atender. Deste modo, toda medicina era 
privada, logo, o acesso à medicina privada era privada, logo, o acesso à medicina privada era 
um privilégio dos endinheirados. Em Cuba, du-um privilégio dos endinheirados. Em Cuba, du-
rante a etapa de Batista, sobretudo nos últimos rante a etapa de Batista, sobretudo nos últimos 
períodos a repressão foi brutal, milhares e mi-períodos a repressão foi brutal, milhares e mi-
lhares de jovens foram assassinados pela dita-lhares de jovens foram assassinados pela dita-
dura de Batista. A repressão era insuportável. dura de Batista. A repressão era insuportável. 
Os Estados Unidos não só sabiam, como envia-Os Estados Unidos não só sabiam, como envia-
vam armas ao governo, por isso naturalmente vam armas ao governo, por isso naturalmente 
se produziu o 26 de julho, assim como, foi por se produziu o 26 de julho, assim como, foi por 
isso também que depois teve início a guerra.isso também que depois teve início a guerra.

 Como a Revolução de 1959 transfor- Como a Revolução de 1959 transfor-
mou o destino do país?mou o destino do país?
 A Revolução de 1959 mudou completa- A Revolução de 1959 mudou completa-
mente a situação do país, em tempo recorde. mente a situação do país, em tempo recorde. 
Poucos processos conseguiram realizar mu-Poucos processos conseguiram realizar mu-
danças radicais tão rapidamente num país. A danças radicais tão rapidamente num país. A 
justiça social começou a ser imposta em todos justiça social começou a ser imposta em todos 
os setores. De maneira muito rápida a pros-os setores. De maneira muito rápida a pros-
tituição foi estruturalmente exterminada. O tituição foi estruturalmente exterminada. O 
racismo que predominava em Cuba antes da racismo que predominava em Cuba antes da 
revolução foi eliminado estrutural e juridica-revolução foi eliminado estrutural e juridica-
mente. Cuba têm nesse tema da discriminação mente. Cuba têm nesse tema da discriminação 
uma situação de verdadeiro privilégio interna-uma situação de verdadeiro privilégio interna-
cional que, não se refere apenas a racialidade, cional que, não se refere apenas a racialidade, 
mas também aos temas de gênero. O abuso e mas também aos temas de gênero. O abuso e 
a discriminação contra a mulher acabaram em a discriminação contra a mulher acabaram em 
Cuba. Em Cuba foram levadas a cabo duas re-Cuba. Em Cuba foram levadas a cabo duas re-
formas agrárias que radicalizaram a situação formas agrárias que radicalizaram a situação 
do campo. O governo revolucionário confiscou do campo. O governo revolucionário confiscou 
e nacionalizou as propriedades que eram dos e nacionalizou as propriedades que eram dos 
capangas que estavam vinculados e haviam capangas que estavam vinculados e haviam 
enriquecido graças à ditadura de Batista, além enriquecido graças à ditadura de Batista, além 
de propriedades dos Estados Unidos. de propriedades dos Estados Unidos. 
 Em um ano se alfabetizou toda popu- Em um ano se alfabetizou toda popu-
lação em Cuba. Nós estudantes fomos para os lação em Cuba. Nós estudantes fomos para os 
campos voluntariamente, mais de 100 mil, ra-campos voluntariamente, mais de 100 mil, ra-
pazes de 13, 11 anos, para as montanhas en-pazes de 13, 11 anos, para as montanhas en-
sinar aos camponeses. Em um ano, salvo aos sinar aos camponeses. Em um ano, salvo aos 
que tinham limitações físicas ou psíquicas de que tinham limitações físicas ou psíquicas de 
algum tipo que dificultavam resolver o proble-algum tipo que dificultavam resolver o proble-
ma da alfabetização, todos foram alfabetizados ma da alfabetização, todos foram alfabetizados 
e a partir daí se iniciou um processo de conti-e a partir daí se iniciou um processo de conti-
nuidade educativa que incluiu o ensino primá-nuidade educativa que incluiu o ensino primá-
rio e secundário. Hoje em dia é preciso ter o rio e secundário. Hoje em dia é preciso ter o 
nível secundário, é o nível mínimo de educa-nível secundário, é o nível mínimo de educa-
ção. A lei de desenvolvimento da universidade, ção. A lei de desenvolvimento da universidade, 
o acesso absoluto a universidade, as pós-gra-o acesso absoluto a universidade, as pós-gra-
duações, sem ter que gastar um só centavo.duações, sem ter que gastar um só centavo.
 Com o triunfo da Revolução aconteceu  Com o triunfo da Revolução aconteceu 
algo similar na saúde pública. Tínhamos cer-algo similar na saúde pública. Tínhamos cer-
ca de 6 mil médicos para uma população de 7 ca de 6 mil médicos para uma população de 7 
milhões de habitantes e parte desses médicos milhões de habitantes e parte desses médicos 
foram para os Estados Unidos. Praticamente a foram para os Estados Unidos. Praticamente a 
metade foi para os Estados Unidos por mui-metade foi para os Estados Unidos por mui-
tas razões. Em primeiro lugar, porque se tra-tas razões. Em primeiro lugar, porque se tra-
tava de um país que avançava em direção a tava de um país que avançava em direção a 
uma sociedade justa. Em segundo lugar, claro, uma sociedade justa. Em segundo lugar, claro, 
pela agitação que os Estados Unidos faziam pela agitação que os Estados Unidos faziam 
para assustar a população, que estava se im-para assustar a população, que estava se im-
pondo um regime comunista em Cuba etc., os pondo um regime comunista em Cuba etc., os 
médicos temiam muito perder os benefícios e médicos temiam muito perder os benefícios e 
privilégios que tinham, assim reduziu-se pela privilégios que tinham, assim reduziu-se pela 
metade a população médica de Cuba, de ma-metade a população médica de Cuba, de ma-
neira que um médico tinha que atender muitos neira que um médico tinha que atender muitos 
milhares de habitantes.milhares de habitantes.
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 A Revolução desenvolveu um sistema  A Revolução desenvolveu um sistema 
de educação na medicina que teve um gran-de educação na medicina que teve um gran-
de êxito. Em poucos anos Cuba já tinha uma de êxito. Em poucos anos Cuba já tinha uma 
quantidade tremenda de médicos, de tal ma-quantidade tremenda de médicos, de tal ma-
neira que conseguimos inclusive, como vocês neira que conseguimos inclusive, como vocês 
sabem, prestar serviços a outros países do sabem, prestar serviços a outros países do 
mundo. Em 1963 demos ajuda médica para a mundo. Em 1963 demos ajuda médica para a 
Argélia quando, todavia, nem tínhamos real-Argélia quando, todavia, nem tínhamos real-
mente muitos recursos médicos e Cuba se tor-mente muitos recursos médicos e Cuba se tor-
nou em uma potência médica. É o país que nou em uma potência médica. É o país que 
tem o indicador mais alto no mundo em rela-tem o indicador mais alto no mundo em rela-
ção a médicos por habitante. O indicador de ção a médicos por habitante. O indicador de 
leitos por habitante também é muito alto. A es-leitos por habitante também é muito alto. A es-
trutura de saúde pública é expandida, em to-trutura de saúde pública é expandida, em to-
dos os cantos do país têm hospitais, hospitais dos os cantos do país têm hospitais, hospitais 
especializados, clínicas, policlínicas e médico especializados, clínicas, policlínicas e médico 
de família, de maneira que os moradores têm de família, de maneira que os moradores têm 
médicos que podem atendê-los em sua própria médicos que podem atendê-los em sua própria 
vizinhança, em seu próprio bairro. Em Cuba vizinhança, em seu próprio bairro. Em Cuba 
acabou a repressão. Naturalmente o cubano acabou a repressão. Naturalmente o cubano 
começou a viver pacificamente, a desfrutar da começou a viver pacificamente, a desfrutar da 
vida sem riscos, sem medo de ser assassinado, vida sem riscos, sem medo de ser assassinado, 
de que seus filhos fossem assassinados por de que seus filhos fossem assassinados por 
um capanga de Batista. A cultura passou a ser um capanga de Batista. A cultura passou a ser 
tremendamente estimulada. Então cultural-tremendamente estimulada. Então cultural-
mente Cuba é um país muito rico e além disso, mente Cuba é um país muito rico e além disso, 
a população, graças à educação proporciona-a população, graças à educação proporciona-
da pela Revolução, desenvolveu uma cultura da pela Revolução, desenvolveu uma cultura 
geral e muito rica. O cubano é capaz de enten-geral e muito rica. O cubano é capaz de enten-
der a política nacional, o cubano é capaz de der a política nacional, o cubano é capaz de 
entender e de se informar sobre a política, so-entender e de se informar sobre a política, so-
bre o que acontece no mundo. Qualquer cuba-bre o que acontece no mundo. Qualquer cuba-
no, que desenvolve qualquer atividade, qual-no, que desenvolve qualquer atividade, qual-
quer profissão, pode falar sobre a política dos quer profissão, pode falar sobre a política dos 
EUA, dos problemas internos, do que acontece EUA, dos problemas internos, do que acontece 
no Brasil, do que acontece no Uruguai, na Ar-no Brasil, do que acontece no Uruguai, na Ar-
gentina, na Europa, na Ásia. Qualquer cubano gentina, na Europa, na Ásia. Qualquer cubano 
pode ter uma conversa dessa índole, porque pode ter uma conversa dessa índole, porque 
existe cultura geral, educação e cultura políti-existe cultura geral, educação e cultura políti-
ca. Quer dizer, a Revolução penetrou em todos ca. Quer dizer, a Revolução penetrou em todos 
os rincões do país.os rincões do país.

  Como você disse, os EUA desde o sécu-Como você disse, os EUA desde o sécu-
lo XX, tem Cuba como um dos seus principais lo XX, tem Cuba como um dos seus principais 
alvos. Qual a atual situação desse cerco impe-alvos. Qual a atual situação desse cerco impe-
rialista contra Cuba?rialista contra Cuba?
 Bom, já estamos há mais de seis dé- Bom, já estamos há mais de seis dé-
cadas com o bloqueio, possivelmente é o blo-cadas com o bloqueio, possivelmente é o blo-
queio mais longo imposto na história da hu-queio mais longo imposto na história da hu-
manidade. Não é um embargo bilateral, não manidade. Não é um embargo bilateral, não 
é um conflito bilateral. O bloqueio impõe ao é um conflito bilateral. O bloqueio impõe ao 
mundo inteiro limitação nas relações com mundo inteiro limitação nas relações com 
Cuba. Se Cuba necessita de um financiamen-Cuba. Se Cuba necessita de um financiamen-
to, pode fazê-lo apenas se a entidade, o con-to, pode fazê-lo apenas se a entidade, o con-
sórcio, a companhia fizerem às escondidas, sórcio, a companhia fizerem às escondidas, 
porque se os EUA ficam sabendo, sancionam. porque se os EUA ficam sabendo, sancionam. 
Com o Governo Trump pioraram ainda mais a Com o Governo Trump pioraram ainda mais a 
situação que já era muito ruim anteriormen-situação que já era muito ruim anteriormen-
te. Trump aplicou mais de 240 novas medidas te. Trump aplicou mais de 240 novas medidas 
contra Cuba, adicionais às tradicionais. Não contra Cuba, adicionais às tradicionais. Não 
podia chegar mais a Cuba nem aviões nem podia chegar mais a Cuba nem aviões nem 
embarcações privadas. Foram suspensos os embarcações privadas. Foram suspensos os 
cruzeiros, que era uma via pela qual muitos cruzeiros, que era uma via pela qual muitos 
brasileiros viajam a Cuba. Sancionaram mui-brasileiros viajam a Cuba. Sancionaram mui-
tas companhias cubanas relacionadas ao de-tas companhias cubanas relacionadas ao de-
senvolvimento do turismo, proibiram muitos senvolvimento do turismo, proibiram muitos 
voos dos EUA a Cuba, e assim nos impuseram voos dos EUA a Cuba, e assim nos impuseram 
listas absurdas, ilegais, arbitrárias, por capri-listas absurdas, ilegais, arbitrárias, por capri-
cho, acusando-nos de patrocinar o terrorismo cho, acusando-nos de patrocinar o terrorismo 
internacional. O que é uma absoluta mentira. internacional. O que é uma absoluta mentira. 
Todos sabem. Acusando-nos de estimular o Todos sabem. Acusando-nos de estimular o 
tráfico de pessoas, que é outra mentira abso-tráfico de pessoas, que é outra mentira abso-
luta. Sempre nos acusaram de não respeitar os luta. Sempre nos acusaram de não respeitar os 
direitos humanos, de não ter um sistema de-direitos humanos, de não ter um sistema de-
mocrático. Se tem um país que não tem moral mocrático. Se tem um país que não tem moral 
para fazer acusações, são os Estados Unidos, para fazer acusações, são os Estados Unidos, 
um país agressor, terrorista, um terrorismo um país agressor, terrorista, um terrorismo 
respaldado pelo próprio Estado.respaldado pelo próprio Estado.

26 de Julho
Dia da Rebeldia Cubana

O Rumos da Luta, para apresentar melhor aos nossos leitores o significado O Rumos da Luta, para apresentar melhor aos nossos leitores o significado 
histórico da Revolução Cubana aos povos da América Latina, entrevistou o histórico da Revolução Cubana aos povos da América Latina, entrevistou o 
camarada Pedro Monzón Barata, Cônsul-geral de Cuba em São Paulo, para camarada Pedro Monzón Barata, Cônsul-geral de Cuba em São Paulo, para 

falar um pouco sobre o 26 de Julho, quando Fidel Castro e outros camaradas falar um pouco sobre o 26 de Julho, quando Fidel Castro e outros camaradas 
assaltaram o Quartel de Moncada e avançaram no processo da luta do povo assaltaram o Quartel de Moncada e avançaram no processo da luta do povo 
cubano que culminou na primeira revolução socialista do nosso continente.cubano que culminou na primeira revolução socialista do nosso continente.



 (...) As mudanças do século acontece-
ram e todos nós estávamos diante de even-
tos que abalaram o mundo. Estive presente 
em 1994 em nome do movimento sindical de 
classe grego, como então Secretário-Geral 
da ESAK, no crucial congresso em Damasco, 
na Síria. (...) Foi um Congresso existencial. As 
discussões foram sobre questões ideológicas, 
teóricas e organizacionais complexas e cen-
trais. Por exemplo, se havia uma razão para 
manter a FSM ou se ela deveria ser dissolvida 
e todos nós deveríamos ir para a CSI (então 
CISL). Como se a classe trabalhadora existe 
ou não, se a luta de classes existe ou foi abo-
lida pela colaboração de classes e muito mais. 
Foi um conflito generalizado porque ambos 
os polos, ambas as linhas, eram fortes. Na-
quele congresso as amizades foram quebra-
das, as uniões fraternas foram divididas e 
cada um de nós escolheu um lado. A posição 
majoritária no congresso era manter a FSM 
e tentar modernizá-la e preservá-la. Durante 
aquele duro conflito interno, grandes perso-
nalidades desempenharam um papel impor-
tante, entre eles o secretário geral cubano do 
CTC, Pedro Ross, o comunista histórico viet-
namita Cu Thi Hau, secretário geral do VGCL, 
o indiano Mahendra, presidente da AIUC, o sí-
rio Izz al-Din Nasser, líder da GFTU e muitos 
outros, como o sírio Adib Miro, como sindica-
listas da Líbia... Se menciono estes, é porque 
quero sublinhar que desde que assumimos 
a liderança da FSM e até hoje, aqueles que 
têm estado constantemente a atacar a FSM, 
a linha da FSM e a ação, são os dirigentes de 
sindicatos principalmente europeus que dei-
xaram a FSM naquela época. Seus ataques 
são sujos, caluniosos e em colaboração com 
mecanismos obscuros e suspeitos, também 
com a utilização de organizações internacio-
nais, governos capitalistas e a burguesia in-
ternacional.
 Todas as lideranças que deixaram a 
FSM seguiram por 30 anos um caminho de 
integração ao sistema capitalista. Juntaram-
-se à CSI e à CES, dizendo que supostamente 
iriam alterar estes mecanismos “a partir de 
dentro”. Depois de 30 anos, qual é a conclu-
são? Quem mudou no final? Quem foi trans-
formado? Que cada um tire suas próprias 
conclusões. Estamos sempre com a porta 
aberta. Todo sindicato militante é bem-vindo. 
(...) Mas a unidade não é uma “túnica vazia”. 
Não é uma bebida incolor, inodora e insípida. 
Cada vez tem um conteúdo específico.
 Veja a questão palestina, por exemplo. 
Os palestinos estão pedindo unidade, alian-
ças e apoio internacional para obter seu pró-
prio estado independente. Israel, por outro 
lado, também pede unidade, alianças e apoio 
internacional, mas para expulsar os palesti-
nos de Jerusalém. Veja o exemplo de Cuba. 
Os norte-americanos e todos os imperialistas 
pedem a unidade para isolar Cuba. E todos 
nós estamos pedindo unidade, organizando 
campanhas e unindo forças e esforços para 
apoiar Cuba, o CTC e o povo cubano. Apela-
mos à unidade com os objetivos de Cuba, con-
tra os objetivos da unidade imperialista. Por-
tanto, a chave é sempre perguntar: unidade 
com quem e com que objetivo? Esses são jul-
gados no tempo e no lugar. É assim que ten-
tamos enfrentar as necessidades dos tempos 
ao longo de todos esses anos, apoiando ao 
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longo dos anos a unidade em primeiro lugar 
da própria classe trabalhadora, suas alianças 
com o campesinato pobre, com a juventude e 
com a intelectualidade que se alista nos ob-
jetivos da classe social de vanguarda. Esta 
unidade, nossa unidade, unidade de classe, 
visa satisfazer as necessidades contemporâ-
neas dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, 
exigir mudanças sociais que cheguem até a 
derrubada da exploração capitalista. Pelo 
contrário, a pseudo-unidade dos reformis-
tas, dos burocratas, da aristocracia operária 
e dos chamados “neutros” visa a composição 
e o embelezamento do capitalismo e a cola-
boração de classes. Visa cativar os sindicatos 
na colaboração de classes e em alinhamento 
com os imperialistas.
 Caros amigos, a FSM e seu congresso 
de fundação em 1945 foram identificados com 
a visão de mundo mais progressiva e univer-
sal formulada e fundada pelo gigante do pen-
samento mundial, Karl Marx, com a ajuda e 
colaboração de Engels.
 Com base nestes princípios tentamos 
proceder nos últimos 17 anos; fortalecendo 
as características do Internacionalismo, da 
Solidariedade Internacional e da solidarieda-
de entre os Povos do mundo. Contamos com 
a rica história internacionalista da FSM, que 
apoiou as lutas moralmente, materialmente e 
de todas as formas possíveis. O internacio-
nalismo da FSM em todos os continentes, na 
África, Ásia, América Latina, Caribe e América 
Central é conhecido e reconhecido tanto por 
amigos quanto por inimigos. Muitas vezes 
temos enfatizado que o internacionalismo, 
o internacionalismo proletário entre os tra-
balhadores e os povos, é a arma nuclear do 
movimento sindical de classe. Enfatizamos e 
continuamos a enfatizar que ninguém deve 
estar sozinho em suas lutas.
 Durante esses 17 anos, nunca afirma-
mos ser neutros. Geralmente se apresentam 
como neutros, independentes ou sem “pa-
trono” aqueles que balançam uma vez para 
este lado e outro para aquele. Aqueles que 
querem parecer bem para todos, aqueles que 
têm medo de se posicionar claramente so-
bre algo ou que se posicionam com critérios 
oportunistas. Não somos neutros nem inde-
pendentes! Estamos 100% comprometidos e 
dependentes dos princípios e valores da luta 
de classes, da história e sacrifícios de nossos 
heróis, da necessidade de emancipação da 
classe trabalhadora. E porque somos quem 
somos, não temos medo das ameaças impe-
rialistas. Os imperialistas e a classe burguesa 
internacional estão com medo e preocupados 
com o fortalecimento da FSM. (...) A FSM de 
hoje será respeitada ou temida. Não existe 
uma terceira via.
 Assim, organizamos quatro cam-
panhas internacionais e apoio material ao 
Povo Palestino. Organizamos um ataque glo-
bal contra navios mercantes israelenses em 
todos os portos do mundo. Organizamos 
acampamentos infantis para jovens pales-
tinos, campanhas pela libertação de prisio-
neiros em prisões israelenses, intervenções 
em organizações internacionais pelo direito 
do povo palestino de ter seu próprio estado 
independente com Jerusalém Oriental como 
sua capital com base nas fronteiras de 1967. 
Organizamos iniciativas semelhantes de in-

ternacionalismo e solidariedade a Cuba e 
ao povo cubano e junto com muitos outros 
movimentos conseguimos a libertação dos 5 
cubanos que estavam presos nas prisões dos 
Estados Unidos. Em todos os foros interna-
cionais repelimos as calúnias lançadas pe-
los dirigentes sindicais amarelos junto com a 
máfia anticubana que vive em Miami. E assim 
continuaremos até que o bloqueio seja aboli-
do e a terra de Guantánamo seja devolvida a 
Cuba. Tínhamos a mesma posição pela Vene-
zuela, pela Bolívia, contra o golpe no Brasil e 
em todos os lugares. Em todos os cantos do 
mundo ficou conhecida a postura internacio-
nalista da Federação Sindical Mundial.
 Os anos de que falo foram marcados 
por muitas guerras imperialistas. Aqueles que 
afirmavam que as derrubadas de 1989-1991 
seriam a favor da paz internacional revela-
ram-se hipócritas. O absurdo politicamente 
tolo da figura desprezível de Gorbachev de 
que todos viveríamos como irmãos em uma 
casa comum também se mostrou hipócrita. 
Duas guerras na Europa, na Iugoslávia e a 
guerra Rússia-Ucrânia, e as guerras no Ira-
que, Afeganistão, Mali, Líbia, Síria, Azerbaijão 
e outras, confirmam que o imperialismo é um 
perigo para os povos e os trabalhadores.
 A invasão da Ucrânia pela Rússia traz 
à tona questões sempre atuais e sempre úteis 
para os trabalhadores e os povos. Lembra-
mos que a guerra da OTAN contra o Iraque foi 
“pela democracia”, o bombardeio de 79 dias 
da OTAN à Iugoslávia foi “pela liberdade”. No 
Afeganistão, na Síria, na Líbia, em todos os 
lugares onde os EUA, a União Europeia e a 
OTAN atacaram, foi porque a OTAN é apaixo-
nada pela democracia, como nos dizem!
 E todos os grandes meios de comu-
nicação de massa estão se mobilizando em 
torno dessas mentiras para enganar o povo. 
Guerras como a atual são travadas por re-
cursos, por estradas de energia, por portos e 
mares. Além disso, agora na Ucrânia estamos 
testemunhando outro evento sério: a estreita 
cooperação entre neoliberais, neonazistas e 
social-democratas. Na Ucrânia, a máscara dos 
hipócritas está caindo. Por exemplo, na Fran-
ça todos estão felizes que a formação neofas-
cista de Marine Le Pen perdeu e ao mesmo 
tempo apoiam o governo neofascista da Ucrâ-
nia e os batalhões neonazistas. Por um lado, 
eles supostamente acusam Orban da Hungria 
de ser racista, mas ao mesmo tempo apoiam 
o governo racista polonês. Veja também o 
exemplo da Itália e da Grécia, onde aprovam 
a participação e o apoio de governos de racis-
tas e neoliberais como Matteo Salvini Assim, 
o apoio e o armamento dos neonazistas na 
Ucrânia provam a verdadeira face dos EUA, da 
OTAN e da União Europeia. Todos eles, com 
essa atitude, legitimam o nazismo. É por isso 
que estamos soando o alarme. Por trás de to-
dos esses mecanismos obscuros a nível sindi-
cal está a CSI e sua subsidiária na Europa, a 
CES. Eles escolheram o lado. Eles sempre esti-
veram com os imperialistas. Eles apoiaram as 
guerras imperialistas no Iraque, aplaudiram 
as guerras na Líbia e na Síria, no Afeganis-
tão, e fizeram declarações a favor do bombar-
deio da Iugoslávia pela OTAN. Mais uma vez, 
eles agora estão ao lado dos imperialistas da 
OTAN. Apoiam descaradamente as forças neo-
nazistas e se tornam servos da estratégia dos 

A luta contra o oportunismo 
no movimento sindical e as 

tarefas dos trabalhadores hoje
O Jornal Rumos da Luta reproduz agora parte do discurso do então 

secretário-geral da Federação Sindical Mundial (FSM), George Mavrikos, 
realizado na abertura do 18º Congresso Sindical Mundial, que ocorreu 

em Roma no último mês de maio, com 419 delegados de 95 países.
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EUA e seus aliados que querem a Federação 
Russa derrotada, a República Popular da Chi-
na isolada, a Índia e todos os países que não 
se alinham com seus planos cativados. Ago-
ra querem redesenhar as fronteiras, dominar 
o Ártico e o espaço. Este grande quadro vem 
confirmar em nossos dias que a tolerância 
aos fenômenos do neofascismo produz gran-
des perigos para sindicatos e trabalhadores, e 
também que a cooperação e aliança com a so-
cial-democracia cativa os sindicatos e os priva 
de seus objetivos fundadores. A história ensi-
na que é um erro mortal os sindicatos partici-
parem de rivalidades inter-imperialistas e es-
colherem um campo imperialista. Além disso, 
fica cada vez mais claro que a luta antifascista 
mais consistente e eficaz é aquela que leva à 
emancipação dos trabalhadores e a uma so-
ciedade socialmente justa.
 Como uma organização sindical an-
ti-imperialista firme, a FSM se opôs a essas 
guerras, organizou grandes iniciativas, gran-
des comícios anti-imperialistas e antifascis-
tas e fóruns internacionais. Estávamos nas 
zonas de guerra na Iugoslávia, Síria e Ira-
que. Durante a guerra na Síria, fomos muitas 
vezes a Damasco. Hoje, quando crescem os 
riscos de uma guerra generalizada, é neces-
sário intensificar nossa luta pelo fim da guer-
ra Rússia-Ucrânia e pela resolução de todas 
as disputas por meio de negociações. Nossa 
principal tarefa agora é fortalecer as vozes e 
ações para o desmantelamento da OTAN. É 
a OTAN que incendeia as guerras em todos 
os lugares. Nossa proposta de anunciar o dia 
1º de setembro de cada ano como um dia de 
ação internacional dos sindicatos pela paz e 
amizade entre os povos é oportuna e realista. 
Escolhemos e propomos 1º de setembro por-
que em 1º de setembro de 1939, a Alemanha 
nazista iniciou a Segunda Guerra Mundial 
que custou a vida de 85 milhões de pessoas. 
Portanto, vale a pena concordar que estamos 
revivendo e reativando uma decisão anterior 
tomada pela FSM na década de 80.
 Caros camaradas, outro slogan que 
lançamos nos últimos anos foi que no mun-
do em que vivemos, nossa esperança está em 
nossas lutas. E, de fato, as lutas dos traba-
lhadores trouxeram muitos resultados concre-
tos. Sem as lutas que ocorreram em todos os 
continentes, as perdas para os assalariados 
teriam sido maiores. Através das lutas tanto 
a solução de algumas demandas imediatas, a 
defesa de direitos e conquistas e a repulsão 
de privatizações, demissões, mudanças anti-
trabalhistas e outras foram alcançadas. Mas 
o ganho mais importante das lutas foi e é a 
compreensão dos trabalhadores de que nos-
so poder está apenas na luta de classe. Além 
disso, por mais que a consciência de classe 
seja elevada e as massas compreendam que 
os limites dentro do sistema capitalista não 
são ilimitados, isso também é um grande ga-
nho. O trabalhador que verá por experiência 
própria que as lutas vão além da satisfação 
de suas necessidades contemporâneas, che-
gando ao conflito e questionamento direto do 
sistema explorador, esse trabalhador torna-se 
um militante mais forte e consciente. Como 
resultado de todas essas lutas e ricas ações 
veio o fortalecimento organizacional da FSM 
com a criação do Comitê das Mulheres Traba-
lhadoras, do Comitê da Juventude, do Comitê 
de Imigrantes, do Comitê de Assessoramento 
Jurídico, etc.
 Ao longo dos últimos anos, grandes 
lutas de todas as formas de luta foram or-
ganizadas. Desde os protestos mais simples, 
petições, comícios, até formas mais elevadas 
e complexas como paralisações, greves, ocu-
pações de fábricas, etc.
 Não mencionarei países porque há o 
risco de esquecer um país, um setor ou uma 
greve. Afinal, todos sabemos que em todos os 
continentes a classe trabalhadora saiu e lu-
tou. Mas deixe-me fazer três exceções. Uma, 
as grandes greves na Índia, com 200 milhões 
de manifestantes em uma ocasião e 260 mi-
lhões na outra, foram greves que deram força 
e coragem a todo o planeta.

 A outra foi a greve militante dos sem-
-terra em Curuguaty, Paraguai, liderada pelo 
camarada Villalba, que foi manchada com o 
sangue dos militantes e penas pesadas que 
obrigaram o líder da FSM a passar 12 anos na 
prisão, em condições desumanas que vimos 
com nossos próprios olhos durante uma visi-
ta ao presídio de Assunção.
 E a terceira, que não é uma, mas 
muitas juntas, são as greves sangrentas dos 
trabalhadores palestinos que resistem aos 
postos de controle do exército israelense e 
enfrentam o terrorismo sionista.
 Caros colegas, como FSM, destaca-
mos a necessidade de defender o direito à 
greve. É um direito sagrado, conquistado com 
o sangue de nossos companheiros. A burgue-
sia internacional exige a abolição do direito 
de greve, colocando tantos e tantos obstácu-
los que será impossível organizar uma greve. 
Destacamos deste púlpito que defenderemos 
a todo custo o direito à greve e os direitos às 
liberdades democráticas e sindicais.
 Camaradas, para uma Organização 
Sindical Internacional como a FSM, nossas 
lutas começam nas ruas, nas praças públi-
cas, nas fábricas e nossas vozes chegam às 
Organizações Internacionais das quais parti-
cipamos. Discutimos em congressos anterio-
res e decidimos utilizar nossa presença nas 
Organizações Internacionais para promover e 
apontar as questões dos trabalhadores. Não 
temos ilusões sobre o papel atual das Orga-
nizações Internacionais, principalmente após 
as mudanças no equilíbrio de poder interna-
cional. Hoje as Organizações Internacionais 
são controladas pelos governos dos Estados 
Unidos e da União Europeia.
 Lembre-se de quantas resoluções 
a ONU tomou para deter o bloqueio contra 
Cuba. Muito. Qual é o resultado prático? Pa-
lavras vazias. Pelo contrário, foi necessária 
apenas uma decisão para os imperialistas 
atacarem a Líbia. E a guerra foi travada. Essa 
é a foto de hoje. No entanto, podemos, sem 
ilusões, usar nossa presença na ONU e na 
FAO e na UNESCO e na OIT para revelar a ver-
dade do ponto de vista das pessoas comuns.
 Seguindo essa tática nos anos ante-
riores, destacamos dentro das organizações 
internacionais os assassinatos de sindicalis-
tas na Colômbia, a brutalidade patronal con-
tra os trabalhadores rurais em Foggia, Itália, 
as responsabilidades do governo da França 
com os ataques em Gardanne, lutamos dentro 
da FAO contra os altos preços dos alimentos 
básicos, destacamos na UNESCO a defesa das 
línguas maternas e dialetos locais que são 
patrimônio mundial.
 Dentro da ONU, nossa persistência e 
nossas intervenções para as mulheres traba-
lhadoras tiveram um impacto significativo. 
E, claro, tanto na ONU quanto na OIT temos 
exposto consistentemente o papel sujo de 
governos e empregadores contra Cuba, Vene-
zuela, Síria, Líbia, Iraque, Irã e todos os povos 
que exigem decidir por si mesmos sobre seu 
presente e futuro.
 Camaradas, nossas lutas e nossa 
atenção incluíram todas as demandas que di-
zem respeito ao povo trabalhador em todos 
os cantos do planeta. Durante o período da 
pandemia denunciamos que “o Rei está nu” e 
que os pobres pagaram com a vida as carên-
cias na saúde pública. Ao mesmo tempo, in-
sistimos na importância de defender as liber-
dades democráticas e sindicais enquanto os 
governos, a pretexto da pandemia, recrudes-
cem os seus ataques antidemocráticos atra-
vés do trabalho remoto e da generalização do 
trabalho a tempo parcial.
 As questões das alterações climáticas, 
a utilização dos recursos hídricos, a neces-
sidade de habitação digna, o acesso a água 
limpa e potável para todos os residentes de 
África, os cuidados de saúde públicos e gra-
tuitos, bem como a nossa luta contra o traba-
lho infantil, têm sido há muitos anos a linha 
de frente de nossas demandas e nossas rei-
vindicações centrais nas Jornadas de Ação es-
tabelecidas desde 2008 e organizadas todos 

os anos sem falta.
 Mas permita-me destacar nossas lu-
tas por condições de saúde e segurança nos 
locais de trabalho. É nosso princípio básico 
exigir que todos os trabalhadores voltem para 
casa sãos, sãos e salvos. Para voltar do tra-
balho como eles saíram de casa para o tra-
balho. Lamentamos as vítimas todos os anos. 
Os crimes são cometidos pelos empregado-
res, pelos monopólios e seus governos. 301 
mineiros foram enterrados em Soma, Turquia 
e o Presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, 
disse que era a vontade de Deus! Não, não era 
a vontade de Deus. Foi um crime do patrão. 
Em Dhaka, Bangladesh, 1.400 operárias de 
confecção foram enterradas sob as ruínas da 
antiga fábrica. No Catar, mais de 6.500 traba-
lhadores perderam a vida nas obras da Copa 
do Mundo. Em todos os lugares, em todos os 
continentes, a situação é trágica. A OIT es-
tima que 2, 3 milhões de homens e mulhe-
res perdem a vida por acidentes ou doenças 
profissionais todos os anos, ou seja, 6.000 
mortes por dia. Em todo o mundo ocorrem 
340 milhões de acidentes de trabalho e 160 
milhões de vítimas de doenças ocupacionais 
são registradas todos os anos.
 Governos e capitalistas são os perpe-
tradores morais e físicos. Esses incidentes são 
crimes, não o resultado de fenômenos climá-
ticos. Pois bem sabemos que nos incêndios 
são os pobres que se queimam, nas inunda-
ções são os mais pobres que se afogam, du-
rante os terremotos geralmente são os mais 
pobres que são esmagados. A verdadeira 
causa de tais crimes está na sede de lucros. 
Como sindicatos, temos a sagrada obrigação 
de aumentar diariamente nossa conscientiza-
ção e demandas pela saúde e segurança dos 
trabalhadores. Não apenas quando tais cri-
mes ocorrem. A prevenção é valiosa, por isso 
é um dever diário para nós.
 Caros irmãos e irmãs, após cinco anos 
como vice-presidente da FSM e 17 anos como 
seu secretário-geral, estou profundamen-
te convencido de que a classe trabalhadora 
mundial e todos os trabalhadores do mundo 
precisam da FSM. Eles precisam de uma FSM 
que dê esperança, inspire e defenda seus inte-
resses. Sem a FSM a situação dos trabalhado-
res e do movimento sindical seria muito pior 
e com mais dificuldades do que temos hoje.
 Pense no que a FSM contribuiu para 
seus próprios países de 1945 até os dias 
atuais. Em todos os lugares presentes e sem-
pre ao lado de seus povos e seus sindicatos. 
Pense em quantos sindicatos a FSM ajudou a 
fundar nos primeiros e difíceis anos.
 Pense nos líderes que surgiram em 
seus países e em seus setores, que deram 
suas vidas pela luta de classes. Não se esque-
ça que as reivindicações mais avançadas dos 
trabalhadores e sindicais foram apresentadas 
e reivindicadas nas faixas, publicações e rei-
vindicações da FSM. Todos nós temos o dever 
de difundir e defender tal verdade histórica, 
e de denunciar os mentirosos e falsários que 
espalham metodicamente mentiras através 
das várias fundações Friedrich Ebert, atra-
vés das várias ONGs que, na sua maioria, são 
mecanismos de corrupção da consciência dos 
trabalhadores.
 Camaradas, para concluir, quero dizer 
a todos vocês, a todos os nossos membros, 
que estou otimista de que, com a unidade de 
todas as nossas fileiras e fortalecendo os laços 
classistas da FSM, fortalecendo nossa ação no 
que diz respeito aos trabalhadores hoje pode-
mos atender às demandas dos tempos.
 O poeta revolucionário russo Vladimir 
Mayakovsky escreveu: “o futuro não virá por 
si só” em seu grande poema com o título geral: 
“Puxe o futuro da lama!”. Depende de nossa 
ação tirar o futuro da lama do capitalismo. O 
futuro de todos nós não pode ser o capitalis-
mo. O futuro pertence ao mundo do trabalho 
e das lutas. Por um mundo sem exploração 
do homem pelo homem. Continuemos unidos 
em nossa linha militante, na linha testada da 
luta de classes e do internacionalismo prole-
tário. Para tirar o futuro da lama!



 Em momentos de crise do sistema 
capitalista, uma “alternativa” que sempre 
se apresenta como solução dos problemas é 
a retirada de direitos da classe trabalhado-
ra. Acontecimentos como aumento do de-
semprego, retirada de direitos trabalhistas 
e previdenciários, diminuição do orçamen-
to destinado a questões elementares como 
saúde, educação, moradia, assistência so-
cial e etc. são comuns nesses contextos.
 O ano de 2017 – na linha de conti-
nuação dos acontecimentos de 2016 – evi-
denciou, por meio do governo reacionário 
de Michel Temer, que uma série de retro-
cessos contra a classe trabalhadora seriam 
colocas em prática. Nesse pacote – apesar 
de ser poucas vezes citado nas análises de 
forma geral – entrou, entre outras coisas, o 
corte de investimento na assistência social 
brasileira. Em setembro de 2021, o governo 
reacionário de Michel Temer tenta viabili-
zar o corte de (absurdos) 98% do orçamen-
to da assistência social para o ano de 2018. 
Por sorte, essa boiada completa não pas-
sou, no entanto, conforme análise do Con-
selho Federal de Serviço Social publicada 
no dia 1 de novembro de 2017, após pro-
posta refeita pelo governo federal na época, 
o corte “na Proteção Social Básica em 2018, 
foi de 55,76%, o que inviabiliza a oferta mí-
nima de atenção à população nos serviços 
oferecidos pelos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS). Em relação à 
Proteção Social Especial de Média Com-
plexidade, o corte de 44,24% significa uma 
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redução de R$ 299 milhões, em relação ao 
valor de R$ 536.260.440, que foi o aprova-
do pelo CNAS (Conselho Nacional de Assis-
tência Social)”. Ou seja, anos de 2017-2018 
representam a intensificação dos ataques 
anti-povo que viriam nos anos seguintes. 
A assistência social, como direito do povo, 
não poderia deixar de ser alvo dos ataques 
do velho Estado burguês-latifundiário na 
ânsia de comprometer o orçamento público 
mais e mais com interesses financeiros do 
imperialismo e da ala burocrática e com-
pradora da burguesia local.
 Esse primeiro apontamento acerca 
da posição do reacionário Temer em rela-
ção a assistência social é importante para 
se atender a linha de continuidade deste go-
verno com o do atual presidente (e também 
corrupto e reacionário) Jair Bolsonaro. Em 
um contexto de empobrecimento econômi-
co generalizado do povo brasileiro, a assis-
tência social aparece como um recurso e 
um direito do povo para conseguir manter 
(em aspectos bem mínimos) sua vida e não 
padecer com a fome e a miserabilidade. Pois 
bem, segundo reportagem da página bur-
guesa Congresso em Foco do dia 07/01/2022 
“(...)Dados do IBGE indicam que durante o 
primeiro ano da pandemia 12 milhões de 
brasileiros viviam em condições de extrema 
pobreza, isto é, com menos de R$ 162 men-
sais. Em um cenário simulado com a ausên-
cia de programas sociais de mitigação da 
crise, como os benefícios sociais, este nú-
mero chegaria aos 27,3 milhões de pessoas”.

 Com este cenário, nos perguntamos, 
qual foi a posição tomada por Jair Bolsona-
ro? Aqui mesmo respondemos, foi a de dar 
continuidade a destruição do Sistema Úni-
co de Assistência Social (SUAS). Conforme 
a reportagem já citada do Congresso em 
Foco, desde o 1° dia de governo do corrupto 
Bolsonaro “houve uma redução de mais de 
70% nos repasses ao sistema, que caiu de 
R$3 bilhões, em 2019, para R$910 milhões” 
no ano de 2020. Esses cortes consecutivos 
tem impacto diretos na garantia de direi-
tos para pessoas que estão em situação de 
extrema pobreza e vulnerabilidade social. 
Pessoas que dependem de benefícios como 
o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
ou até mesmo para acessar o programa de 
sua “criação” – Auxílio Brasil – passam a 
enfrentar uma série de problemas que de-
rivam da própria insuficiência da assistên-
cia social na garantia do mínimo necessá-
rio ao seu funcionamento, umas vez que o 
contexto é de destruição do SUAS.
 A atual conjuntura é preocupante, o 
imperialismo e seus representantes locais 
vão buscar a retirada de cada centavo do 
bolso do povo, retirar cada direito conquis-
tado sob muita luta da classe trabalhadora 
e camponesa brasileira. Assim – ainda que 
em meio a uma crise cada vez mais apro-
fundada –, ao explorar nosso suor, nosso 
sangue, nossos direitos e nossas riquezas, 
seguem tendo exorbitantes margens de lu-
cro. Cabe a nós, classe trabalhadora e cam-
pesina, nos organizarmos e resistir.

CULTURA

 Logo após a Revolução de Outu- Logo após a Revolução de Outu-
bro, através do Comissariado do Povo bro, através do Comissariado do Povo 
para a Educação, chefiado pelos cama-para a Educação, chefiado pelos cama-
radas Anatoli Lunatcharski e Nadiêdja radas Anatoli Lunatcharski e Nadiêdja 
Krúpskaia, um arrojado projeto de ensino Krúpskaia, um arrojado projeto de ensino 
de Arquitetura, Design, Pintura, Escultura de Arquitetura, Design, Pintura, Escultura 
etc. para as classes trabalhadoras foi ini-etc. para as classes trabalhadoras foi ini-
ciado. Ao longo de sua existência, até sua ciado. Ao longo de sua existência, até sua 
extinção em 1930, o projeto passou por extinção em 1930, o projeto passou por 
três fases: (I) Svomas, em 1918; (II) Vkhu-três fases: (I) Svomas, em 1918; (II) Vkhu-
temas, em 1920; (III) Vkhuteins em 1927. temas, em 1920; (III) Vkhuteins em 1927. 
 As Vkhutemas, necessariamente,  As Vkhutemas, necessariamente, 
devem ser compreendidas como instru-devem ser compreendidas como instru-
mento, como meio socialista de transfor-mento, como meio socialista de transfor-
mação social e não como um fim em si mação social e não como um fim em si 
mesmo - uma “escola de arte livre”, aos mesmo - uma “escola de arte livre”, aos 
moldes burgueses. A pequena burguesia moldes burgueses. A pequena burguesia 
do mundo se impressionou e se impres-do mundo se impressionou e se impres-

siona com a produção dos artistas soviéti-siona com a produção dos artistas soviéti-
cos, pois tomam sua criação em abstrato, cos, pois tomam sua criação em abstrato, 
desconsiderando o caráter de classe das desconsiderando o caráter de classe das 
obras e dos próprios agentes. Essa é, tam-obras e dos próprios agentes. Essa é, tam-
bém, a razão da denúncia pequeno-bur-bém, a razão da denúncia pequeno-bur-
guesa de “interferência” do Estado Sovié-guesa de “interferência” do Estado Sovié-
tico e da lamentação pelo encerramento tico e da lamentação pelo encerramento 
das Vkhutemas.das Vkhutemas.
 Apesar desta direção política das  Apesar desta direção política das 
Vkhutemas na edificação da sociedade Vkhutemas na edificação da sociedade 
socialista, a ideologia pequeno-burguesa socialista, a ideologia pequeno-burguesa 
da intelectualidade soviética manifesta-se da intelectualidade soviética manifesta-se 
concretamente na condução dos ateliês. concretamente na condução dos ateliês. 
A organização tanto dos cursos quanto A organização tanto dos cursos quanto 
do conteúdo das Vkhutemas possuiu em do conteúdo das Vkhutemas possuiu em 
seu seio valores da chamada arte de van-seu seio valores da chamada arte de van-
guarda, caracterizada pela dissolução da guarda, caracterizada pela dissolução da 
tradição da linguagem artística e por ex-tradição da linguagem artística e por ex-

perimentalismo por “novas linguagens”. perimentalismo por “novas linguagens”. 
Assim, diante da necessidade de realizar Assim, diante da necessidade de realizar 
outras prioridades no processo de edifica-outras prioridades no processo de edifica-
ção do Socialismo, as Vkhutemas são en-ção do Socialismo, as Vkhutemas são en-
cerradas quando da reestruturação proje-cerradas quando da reestruturação proje-
to de ensino. to de ensino. 
 Publicamos uma matéria completa  Publicamos uma matéria completa 
sobre as Vkutemas no site NOVACULTURA.sobre as Vkutemas no site NOVACULTURA.
info. Para entrar em contato com a edito-info. Para entrar em contato com a edito-
ria de cultura envie um e-mail para edito-ria de cultura envie um e-mail para edito-
riadecultura.novacultura@hotmail.comriadecultura.novacultura@hotmail.com

O socialismo e a busca por uma nova cultura

SUAS e a destruição dos direitos da classe trabalhadora



 O Brasil é um país de grandes migra-
ções internas; migrações são deslocamentos 
de pessoas pelo espaço geográfico quando há 
mudança de residência fixa e no caso do Brasil 
alguns fatores determinam estas migrações: 
grande extensão territorial, desigualdades re-
gionais, ciclos econômicos. Do ponto de vista 
histórico temos os movimentos migratórios 
que ocorreram durante a colonização brasi-
leira como o Ciclo do Ouro que teve início no 
final do século XVII, onde muitos indivíduos 
migraram para Minas Gerais, o Ciclo da Bor-
racha por volta de 1879, com migrações para 
a Amazônia e o Ciclo do Café, a partir de 1800, 
com migrações internas para São Paulo e Rio 
de Janeiro. Após a colonização no século XX 
ocorre um intenso processo migratório. Entre 
1960 e 1980 – o processo de industrialização 
e o aumento de empregos no setor de servi-
ços na região Sudeste, especificamente nos 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, atraem 
migrantes, principalmente do Nordeste. Na re-
gião Centro-Oeste, de1960 e 1990 com a cons-
trução de Brasília e depois com a criação da 
zona franca de Manaus na região da Amazô-
nia, são um grande atrativo para os migran-
tes internos buscando trabalho na indústria. A 
partir de 1990 em diante com a expansão da 
fronteira agrícola temos migrações para a re-
gião Centro-Oeste e Norte em grande número. 
 O êxodo rural é o tipo de migração mais 
intensa do Brasil, a saída do campo para a cida-
de tem como causas a concentração fundiária, 
a desigualdade no acesso à terra que acaba le-
vando muitas famílias a deixarem o campo em 
busca de sobrevivência nas cidades. Acontece 
em todas as regiões brasileiras. Com esta migra-
ção teremos o início de uma tendência, ainda 
que não totalmente concretizada, de uma con-
centração sazonal da mão-de-obra nos princi-
pais centros urbanos. Isso faz com que haja um 
crescimento desordenado das cidades, a faveli-
zação e o encortiçamento dos centros urbanos 
expondo a realidade e as grandes desigualdades 
sócio/econômica do país. Temos também a mi-
gração pendular e esta tem este nome porque 
é uma migração temporária, acontece quando 
um indivíduo sai de um município e vai para ou-
tro todos os dias, pode ocorrer semanalmente, 
como por exemplo o indivíduo mora em um mu-
nicípio e vai trabalhar no outro, um estudante 
que estuda em outro município e volta sema-
nalmente para sua cidade e não tem a mudança 
de residência fixa. Além destes dois movimen-
tos migratórios temos a migração sazonal ou 

transumância: o migrante se estabelece em um 
outro lugar durante um certo período do ano, 
normalmente em função de uma atividade eco-
nômica específica, todos os anos, como é o caso 
por exemplo dos cortadores de cana.

   As mulheres e o processo migratórioAs mulheres e o processo migratório
 A imigração acompanha a história do 
Brasil desde seu processo de colonização e 
ainda se faz presente na atualidade. No entan-
to, há um fator, que mesmo de grande impor-
tância, é muito pouco discutido no processo 
migratório. Durante todo o processo de coloni-
zação do Brasil e por que não dizer ainda hoje 
observando as migrações é possível verificar 
que há a pouca visibilidade dada às mulheres 
migrantes. No passado as mulheres eram vis-
tas apenas como coadjuvantes, sem vontade 
própria na escolha de migrar ou não. Os ho-
mens que tinham o poder de decisão. Conclui-
-se que as mulheres não eram reconhecidas 
como sujeitos ativos na migração. No entanto, 
apesar da tomada de espaço por parte das mu-
lheres a estas ainda não foi dado destaque no 
processo migratório, são escassos os estudos 
sobre o assunto.
 Além das causas políticas e econômicas 
outros fatores levam a migração das mulheres, 
como os problemas conjugais, a violência físi-
ca, a transgressão dos limites impostos pelas 
sociedades onde vivem, a discriminação con-
tra grupos femininos específicos e ausência de 
oportunidades por questões de gênero. Muitas 
mulheres se deslocam de seu lugar de origem 
por motivos de libertação de uma socieda-
de que as oprimem, que as fazem se sentirem 
inferiores, baseada em uma cultura patriarcal 
que ainda se faz realidade, colocando a mulher 
em situação de inferioridade perante o homem. 
Essas necessidades não dizem respeito somen-
te a questões financeiras que comprometem 
vários setores dificultando uma existência dig-
na, mas também a falta de acesso a oportuni-
dades na educação, tanto para elas como para 
seus filhos, no mercado de trabalho, se tratan-
do tanto do mercado formal como do informal 
e a falta de acesso a serviços públicos básicos 
essenciais para a sobrevivência.
 Na tentativa de romper esta relação de 
poder, a mulher passa a cumprir um papel pro-
vedor. Existe um crescimento das famílias mo-
noparentais. O mercado de trabalho ainda é o 
fator mais relevante. Porém, mesmo com o alto 
grau de escolarização que muitas delas pos-
suem, na grande maioria das vezes não conse-

guem um emprego a altura de sua qualificação, 
e o trabalho doméstico, um dos alvos adotado 
pelas mulheres para ingressarem no mercado 
de trabalho e com isso garantir sua reprodução 
da vida. Essas mulheres muitas vezes acabam 
se submetendo a jornadas de trabalho exausti-
vas e não usufruem de direitos trabalhistas.
 Conclui-se, portanto, que ainda há um 
longo caminho a ser percorrido para que as 
mulheres tenham a visibilidade que lhes com-
pete no processo migratório e para que alcan-
cem seu espaço no mercado de trabalho ga-
rantindo, de fato, condições dignas de labor, 
uma vez que para a mulher isso representa sua 
emancipação. 

 Veja alguns depoimentos:

“Meus pais saíram de Jales para tentarem uma 
vida melhor em São Paulo, meu pai foi trabalhar 

em uma indústria têxtil, na década de 70, mas um 
fato é curioso, minha mãe toda vez que engravi-
dava ia para Jales por dois motivos: ficar próxima 
a mãe e para que nascêssemos na cidade deles, 

ficávamos um período lá e depois voltávamos para 
São Paulo, uma vez que meu trabalhava e morava 
aqui. Eu como filha de migrantes gosto muito de 
São Paulo, aqui estudei, tenho um bom emprego, 
casei e este ano realizei o meu grande sonho, ser 
mãe”. Elisangela, 33 anos, interior de São Paulo)Elisangela, 33 anos, interior de São Paulo)

“Morava com uma tia na cidade de Itajubá, minha 
tia ficou doente dos pulmões e veio se tratar em 
Campos de Jordão, eu vim com ela, como tinha 
apenas 10 anos minha vó que já morava aqui foi 

cuidar de mim, isso era agosto de 1959, no mesmo 
ano em dezembro meu tio viria me buscar para 
voltar para Minas, eu não quis, fiquei. Quando fiz 
14 anos comecei a trabalhar na Nitro Química, lá 
eu frequentava o clube da empresa e neste clube 
em uma festa de carnaval eu conheci meu marido, 
ele também migrante de Pernambuco. Nos casa-

mos e tivemos três filhos, trabalhei na Nitro até me 
aposentar, a vida não foi fácil, trabalhar o dia todo 

com crianças pequenas e fazer os serviços de 
casa era desgastante, meu marido era muito bom, 
me ajudava muito. Hoje sou viúva e moro com uma 
das minhas filhas, sempre que posso vou a Minas 
Gerais, nunca perdi o meu jeito mineiro de ser”. 
(Conceição, 83 anos, natural de Minas Gerais)(Conceição, 83 anos, natural de Minas Gerais)

“Eu sou da Cidade de Rio Vermelho, Comarca de 
Cerro, cidade pequena. Vim para São Paulo aos 
11 anos para estudar e trabalhar. Na época não 
havia leis contra o trabalho infantil e assim eu fui 

trabalhar como babá, no começo foi difícil, mas fui 
aprendendo com os tombos. Difícil ficar longe dos 
pais, da família, aqui morava com uma tia. Aos 14 
anos deixei de ser babá e fui trabalhar em uma fá-
brica de tampinhas, não era registrada, junto com 
o trabalho fui estudando. Aos 18 anos prestei um 
concurso para auxiliar de enfermagem na antiga 

FEBEN (hoje Fundação Casa), não quis o emprego 
pois não “combinava” com o trabalho da institui-
ção. Depois fui trabalhar na extinta Maternidade 

São Paulo, posteriormente fiz outro concurso e fui 
para o Estado, lá no Hospital Cachoeirinha, como 
técnica de enfermagem; aposentei aos 34 anos de 
trabalho. Tive forte atuação junto as reivindicações 
da categoria, fui sindicalista, agora estou no MOVY 

(Movimento Vila Yolanda pela construção da 
escola) na Cidade Tiradentes bairro aonde moro. 
Continuo lutando por um país melhor para todos”.
(Maria Lúcia, 63 anos, do interior de Minas Gerais)(Maria Lúcia, 63 anos, do interior de Minas Gerais)

“Morava no Piauí em São Raimundo Nonato, lá 
casei e tive meus filhos, infelizmente meu marido 
arrumou outra mulher e foi embora para Brasília. 
Eu fiquei lá em São Raimundo com três crianças 

e o jeito foi vir para São Paulo, tinha parentes aqui 
e precisava trabalhar para cuidar dos meus filhos. 

Aqui cheguei e sem muita escolaridade fui tra-
balhar de empregada doméstica, posteriormente 

consegui um emprego de copeira registrada e 
assim eu criei meus filhos e consegui me apo-

sentar. Hoje um dos meus filhos mora lá no Piauí, 
o ajudo financeiramente. Não consegui comprar 
uma casa própria e até hoje moro de aluguel e 

sozinha, mas tenho muitos amigos aqui”. 
(Luiza, 73 anos, natural do Piauí)(Luiza, 73 anos, natural do Piauí)
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O PETRÓLEO É NOSSO!: DEFENDAMOS A PETROBRAS!

8 CAMPANHA

 Todos acompanharam nos últimos 
meses como o preço dos combustíveis tor-
nou-se o centro da crise ecômica brasileira. 
A direção da Petrobras, de dez anos atrás 
para cá, executou um programa de entrega 
dos seus principais ativos, contanto com a 
decisão política dos sucessivos governos, 
de PT a Bolsonaro, passando pelo apoio 
ativo do Congresso Nacional e a compla-
cência do Supremo Tribunal Federal (STF), 
que deveria defender o disposto na Consti-
tuição de 1988. 
 Apesar disso, a esquerda brasileira 
fala no máximo de retomar uma política 
de subsídios de preços, mas não atacam, 
como deveria ser esperado, o cerne do 
problema, a necessidade da reestatização 
total da Petrobras como uma empresa es-
tratégica nacional. Para explorar o proble-
ma apenas do ponto de vista do interesse 
imediato eleitoreiro, o necessário debate 
sobre a defesa da Petrobras e da soberania 
total do nosso país é substituído pela mera 
demagogia de candidatos, escondendo os 
sucessivos crimes de lesa pátria que ainda 
seguem em andamento.
 Já foram entregues a preço de ba-
nana mais de 80 ativos da empresa estatal 
petrolífera, como as refinarias Landulpho 
Alves (RLAM), na Bahia, e Isaac Sabbá (RE-
MAN), no Amazonas; a BR Distribuidora e 
Liquigás; a Nova Transportadora do Sudes-
te (NTS), Transportadora Associada de Gás 
S.A. e Gaspetro (sócia de 19 distribuidoras 
nos estados); o Complexo Eólico Mangue 
Seco, com quatro parques, no Rio Grande 
do Norte, Biocombustível e venda da parti-
cipação na BSBios; as Termelétricas Arem-
bepe, Bahia 1 e Muricy, no Polo Camaçari, 
na Bahia, Termelétricas Breitener Tamba-
qui S.A. e Breitener Jaraqui S.A., no Ama-
zonas, Termelétrica Potiguar S.A. e Com-
panhia Energética Manauara S.A. (CEM); a 
Fábrica Araucária Nitrogenados (ANSA), no 
Paraná, e Unidade de Fertilizantes III, em 
Três Lagoas (MS). Também foram entre-
gues campos de petróleo em terra: quatro 
campos na Bacia de Tucano, e 14 campos 
no Polo Recôncavo, na Bahia, e Campo 
Ponta do Mel e Redonda e mais 34 campos 
no Polo Riacho da Forquilha, no Rio Gran-
de do Norte, e campos de petróleo no mar: 
sete campos terrestres e marítimos no Polo 
Macau e três campos no Polo Pescada, em 
águas rasas, no Rio Grande do Norte, e sete 
concessões terrestres e de águas rasas no 
Polo Alagoas. 
 Como apontamos em uma das ati-
vidades da campanha Brasil: pela Segun-
da e Definitiva Independência em 2019, 
o processo da descoberta do pré-sal pela 
Petrobras foi a última etapa do avanço do 
imperialismo sobre os recursos naturais 
estratégicos do nosso país. Todo esse pro-
cesso político em andamento na última dé-
cada faz parte do plano de desmonte da es-
tatal para atender interesses estrangeiros e 
aprofundar ainda mais o caráter semicolo-
nial do nosso país. Diziamos na oportuni-
dade que “em 2006 a Petrobras anuncia a 
maior descoberta de sua já longa história 
de conquistas: a existência de uma imen-
sa reserva de petróleo na camada pré-sal 
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da costa brasileira. Hoje já é praticamente 
consenso que existem pelo menos 150 bi-
lhões de barris do petróleo nesta camada 
do pré-sal e alguns estudos apontam que 
pode existir até 300 bilhões de barris. Com 
150 bilhões o Brasil já fica colocado entre 
o terceiro e o quarto lugar entre os países 
com as maiores reservas do mundo, na 
frente de grandes produtores como o Ira-
que e o Kuwait. Se os 300 bilhões forem 
confirmados, saltamos imediatamente para 
o primeiro lugar. O óleo do pré-sal é leve, 
de fácil extração e ótima qualidade, pos-
suindo grande cotação no mercado. Seu 
valor estimado está na casa das dezenas de 
trilhões de dólares. A Petrobras, em 2008, 
calando novamente oposicionistas que 
afirmavam que ela não conseguiria explo-
rar em águas tão profundas, fez jorrar pe-
tróleo da camada pré-sal. A Petrobras fez a 
descoberta, assumiu os riscos, fez os inves-
timentos necessários e acumulou a expe-
riência e o conhecimento técnico de ponta 
para explorar este petróleo. A exploração 
em águas ultra-profundas é possivelmente 
o único ramo em que o Brasil possui incon-
teste liderança tecnológica mundial, tudo 
graças a Petrobras. Esta reserva é extrema-
mente estratégica e, evidentemente, cha-
mou a atenção de monopólios econômicos 

do mundo todo. Logo, após um período de 
valorização financeira e entusiasmo com a 
Petrobras, a empresa voltaria a ser alvo de 
ataques estrangeiros”.
 Mais uma vez se confirma a valida-
de da teoria do imperialismo de Lenin, que 
já apontava que o imperialismo, para ali-
mentar suas gigantescas indústrias e seus 
investimentos financeiros alocados por 
todo o globo, tinha a necessidade impe-
riosa de monopolizar as principais reser-
vas de recursos naturais do mundo, den-
tre os quais, o petróleo possui um papel 
central e estratégico, uma vez que segue 
como matriz energética e matéria prima 
da maior parte da produção industrial dos 
países imperialistas.
 Por isso a defesa da Petrobras é ne-
cessariamente uma luta anti-imperialista e 
temos que ter claro que são os nossos ini-
migos. E essa luta, que vem sendo travada 
pelos comunistas e pelos setores progres-
sistas brasileiros devem ter papel central na 
atual conjuntura. Não uma luta parcial, por 
modelos menos “entreguistas” ou de ro-
yalties, mas uma defesa intransigente pelo 
monopólio estatal do petróleo brasileiro, 
para que se garanta a soberania do país. 
Somente assim podemos avançar na luta 
pela nossa segunda independência.


