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 Em 29 de novembro, ocorreu em diversos mu-
nicípios brasileiros o segundo turno das eleições de 
2020. Neste momento atual, no qual temos em mãos 
os resultados do desfecho da farsa eleitoral, é possí-
vel que tiremos algumas conclusões para reafirmar 
ou repensar certas tendências da situação política 
brasileira.
 O descrédito das massas a respeito da farsa 
eleitoral foi uma tendência que se manteve. Ao longo 
de toda a década de 2010, a proporção de abstenções, 
votos nulos e brancos aumentou eleição após elei-
ção. Nas presentes eleições de 2020, especialmente 
em seu segundo turno, estes índices apresentaram 
um recorde: 29,5% dos eleitores não compareceram 
às urnas em um país no qual o voto é obrigatório. 
No primeiro turno eleitoral, 23,1% dos eleitores não 
compareceram às urnas, 2,6% votaram branco e 4,7% 
anularam seus votos – mais de 30% dos eleitores se 
abstiveram, votaram branco ou anularam seus votos. 
No município de São Paulo, maior colégio eleitoral 
do Brasil, quase 31% dos eleitores, 2,8 milhões de 
pessoas, não compareceram às urnas. Bruno Covas, 
prefeito eleito de São Paulo pelo reacionário “Partido 
da Socialdemocracia Brasileira” (PSDB), alcançou 3,1 
milhões de votos válidos, contra cerca de 3,7 milhões 
de abstenções, votos nulos e brancos.
 A tendência para a militarização do Estado 
brasileiro e para a intensificação da violência reacio-
nária também se mantiveram nas eleições de 2020. 
A “democracia brasileira” nada mais é que a facha-
da de um país dominado por criminosos, traficantes 
de drogas e fazendeiros. Desde 17 de setembro de 
2020, quando foram iniciadas as campanhas eleito-
rais, foram assassinados 14 candidatos a vereador, 
e um candidato a prefeito em doze estados brasilei-
ros. Ademais, ocorreram 19 tentativas de assassinato 
contra candidatos. Quatro candidatas progressistas, 
eleitas sob plataformas eleitorais de apoio às mu-
lheres, negros e LGBTs, receberam ameaças de mor-
te em suas redes sociais, bem como intimidações e 
mensagens de ódio. Por mais que tenham tido fracos 
resultados eleitorais, aumentou em 30% o número de 
candidatos extremistas cristãos e policiais militares.
Os reformistas e revisionistas têm feito avaliações 
equivocadas segundo as quais o fascismo estaria em 
declínio, baseando-se no fato de que os candida-
tos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro tiveram 

uma acachapante derrota eleitoral. Dos 61 candida-
tos apoiados por Bolsonaro, só 15 foram eleitos, e 
apenas três foram eleitos prefeitos de capitais esta-
duais. Porém, a derrota dos candidatos pessoalmente 
apoiados por Bolsonaro não significa um enfraque-
cimento da tendência para o fascismo. Os partidos 
que mais fervorosamente apoiaram a candidatura 
de Bolsonaro para presidente em 2018 saíram muito 
fortalecidos nas eleições de 2020. O reacionário “Par-
tido Progressista” (PP) teve um aumento de 36,3% no 
número de prefeitos, passando a controlar 638 mu-
nicípios. O “Partido Social-democrático” (PSD) au-
mentou em 21% o número de prefeitos (controlando 
655 municípios); o “Democratas” (DEM) elegeu 465 
prefeitos (74% a mais que o pleito de 2016); o “Re-
publicanos” (antigo “Partido Republicano Brasileiro”) 
elegeu 211 prefeitos, mais que o dobro do que elegeu 
em 2016. Por mais que o “Movimento Democrático 
Brasileiro” (MDB) e o PSDB tenham mostrado certo 
declínio, permanecem com o maior número de pre-
feitos do país.
 Dado que os reformistas e revisionistas não 
conseguem compreender o fascismo como um fenô-
meno extra-eleitoral, fracassam em suas avaliações: 
em 2019, o número de conflitos agrários atingiu um 
pico de mais de 1,8 mil (o maior dos últimos quinze 
anos); o assassinato de pessoas negras cresceu 59% 
desde os últimos anos.
 A tendência para o fascismo prevalece no Bra-
sil de 2020.

O DESFECHO DA FARSA ELEITORAL DE 2020



 O estado de Minas Gerais, localizado na re-
gião Sudeste do Brasil, é o maior produtor de miné-
rio de ferro do país. Na região centro-sul de Minas 
Gerais, localiza-se o chamado Quadrilátero Ferrífe-
ro, responsável por 60% da produção nacional de 
minério de ferro e cerca de 40% da produção na-
cional de ouro. O Quadrilátero Ferrífero de Minas 
Gerais, portanto, é o coração da produção mineira e 
siderúrgica do Brasil. Prevalece um grande proleta-
riado industrial nesta área.
 Em janeiro de 2019, ocorreu um dos maiores 
desastres ambientais de toda a História brasileira, 
e o maior acidente de trabalho industrial de toda 
História do operariado brasileiro. No dia 25 do mês 
mencionado, no município de Brumadinho, rompeu 
e colapsou a Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão 
(propriedade da companhia mineradora Vale S.A.). O 
mar de lama de rejeitos de minério de ferro destruiu 
imediatamente todo o município de Brumadinho e 
se alastrou por mais de cem quilômetros, causando 
desastres ambientais irreversíveis, contaminando 
os rios Paraopeba e São Francisco, além dos danos 
sociais e econômicos. Mais de trezentas pessoas 
morreram e onze estão desaparecidas até hoje. Dos 
mais de trezentos mortos, 128 eram operários mi-
neiros da Vale S.A.
 O que ocorreu em 25 de janeiro de 2019 não 
foi um desastre ambiental no sentido espontâneo 
da palavra, mas um verdadeiro crime cometido pela 
Vale S.A.: para cortar custos e expandir seus lucros, 

O desastre de Brumadinho e o acordo de portas 
fechadas da companhia mineradora Vale S.A.

os capitalistas continham gastos em manutenção, 
sustentabilidade ambiental, e intensificavam a ex-
ploração de seus trabalhadores. Estudos científicos 
produzidos anos atrás constatavam que a Barragem 
1 da Mina Córrego do Feijão era de “alto risco” e 
estava prestes a colapsar. A companhia, porém, não 
tomou quaisquer atitudes. Crônica de um desastre 
anunciado.
 Quase dois anos depois, prevalecem as mes-
mas condições predatórias de mineração na área. 
Em 18 de dezembro de 2020, um talude da Mina 
Córrego do Feijão desmoronou e matou por soterra-
mento um operador de retroescavadeira.
 Atualmente, a Vale S.A. busca um acordo de 
portas fechadas com o governo estadual de Minas 
Gerais para se livrar de suas responsabilidades am-
bientais, econômicas e sociais. Em uma reunião 
realizada com o governo de Minas Gerais em 9 de 
dezembro de 2020, representantes da Vale S.A. pro-
puseram um plano que reduz de R$ 54 bilhões para 
R$ 21 bilhões o montante a ser pago pela empre-
sa como reparação. Por mais que o governo tenha 
rejeitado o acordo, aceitou a proposta absurda de 
tornar as negociações confidenciais e de excluir as 
comunidades atingidas das conversas.
 A proposta de pagamento de R$ 21 bilhões 
é o fundo do poço para uma empresa cujo valor de 
mercado ultrapassa R$ 340 bilhões e cujo lucro lí-
quido registrado no terceiro trimestre de 2020 foi de 
R$ 15 bilhões.



 Os últimos meses deste ano foram marcados 
uma vez mais pelas tensões raciais na sociedade bra-
sileira. O principal estopim foi o assassinato de um 
homem negro – João Alberto Freitas, de 40 anos de 
idade – em um supermercado da rede Carrefour, exe-
cutado por um segurança do estabelecimento com o 
auxílio de um policial militar. O fato gerou comoção 
nacional e dezenas de manifestações contra a discri-
minação racial foram registradas durante os dias e se-
manas seguintes. 
 Confrontado por jornalistas sobre a ebulição 
da questão racial após esses acontecimentos, o vice
-presidente Hamilton Mourão declarou que “não exis-
te racismo no Brasil”. Disse também que os conflitos 
raciais estariam sendo “importados”, seja lá o que isso 
signifique (provavelmente, insinuando que são as for-
ças de “esquerda” que estariam ameaçando a fantasio-
sa harmonia social que existiria no Brasil). O mesmo 
Mourão que dois anos atrás declarou que a “herança 
maldita” dos povos de origem africana para nosso país 
é a da “malandragem” e a dos povos indígenas é a da 
“indolência”, uma afirmação bastante direta em taxar 
tais povos como desonestos e preguiçosos. 
 O presidente Jair Bolsonaro também não 
perdeu a oportunidade de enunciar suas bobagens 
costumeiras; tendo ignorado o assassinato de João 
Alberto, declarou em uma reunião do G20 que as ma-
nifestações contra o racismo pretendem “destruir” 
uma suposta unidade geral da sociedade brasileira, 
e que tais conflitos seriam “alheios” à nossa história. 
Afirmações, aliás, com o mesmo mote ideológico que 
as de Mourão: uma sociedade imaginária, não dividi-
da pelos conflitos de classe, especificamente por sua 
expressão particular na discriminação racial. 

 É sabido por todos que o colonialismo portu-
guês se sustentou em larga medida e durante sécu-
los com base na exploração escravista dos povos de 
origem africana e, em menor escala, indígena – es-
tes últimos, mais do que escravizados, foram massa-
crados em larga escala para que suas terras fossem 
expropriadas em favor dos latifúndios. Mesmo com a 
proibição formal da escravidão em nosso país, essas 
relações seguiram vigorosas por muitos anos, e a “so-
lução” para além delas não foi mais que sua substitui-
ção pela exploração de tipo feudal, semifeudal ou até 
mesmo uma brutal exploração capitalista. 
 Em todas essas relações de exploração, é sem-
pre reservado aos homens e mulheres marcados pela 
cor negra da pele os piores salários, as funções mais 
depreciadas e as condições de trabalho mais degra-
dantes. Dados do IBGE referentes ao ano de 2017 
mostram que, em média, pessoas negras ganhavam 
43,2% menos do que pessoas brancas com a mesma 
escolaridade; segundo números de 2018, a renda dos 
negros foi 73,9% menor do que a dos brancos. Com 
relação ao desemprego, ele é 71% maior entre os ne-
gros, e o subemprego duas vezes maior.
 Ao contrário do que dizem os racistas que 
ocupam os cargos máximos no Estado burguês-lati-
fundiário brasileiro, a questão racial é consequência 
necessária do desenvolvimento histórico da produção 
em nosso país e uma particularidade importantíssi-
ma de nossa realidade. Sua solução passa necessa-
riamente pela organização política consciente dessas 
populações e de toda a massa do povo explorado de 
nossa nação. Portanto, saudamos entusiasticamente 
as manifestações antirracistas e o debate que se de-
senvolve em torno desse tema.

A LUTA ANTIRRACISTA E A IDEOLOGIA DE BOLSONARO



 Com o objetivo de ampliar a divulgação da 
ideologia científica do proletariado entre nosso 
povo, o Grupo de Estudos Pedro Pomar (GEPP), em 
parceria com o Grupo de Estudos ao Povo Brasileiro 
(GEAPB), junto às editoras Expressão Popular, Nova 
Cultura e a organização União Reconstrução Comu-
nista (URC), lançaram a campanha “Um Manifesto 
na mão de cada trabalhador”, que pretende distri-
buir gratuitamente aos trabalhadores centenas de 
exemplares do famoso trabalho de Marx e Engels. 
 A campanha consiste no financiamento cole-
tivo – uma “vaquinha” online – de um fundo para a 
aquisição dos exemplares do Manifestos do Partido 
Comunista a serem distribuídos. O objetivo inicial era 
a arrecadação de R$ 1200,00 para a aquisição de 300 
exemplares do livro. A distribuição será feita para os 
trabalhadores dos locais onde atuam os companhei-
ros dos dois grupos de estudo que estão promoven-
do a campanha e para movimentos populares, asso-
ciações e sindicatos da região. A campanha continua 
aceitando doações até o final deste mês.
 Como forma de divulgação, estão sendo or-
ganizados pelas redes sociais sorteios de outros 
importantes textos do marxismo-leninismo-maois-
mo. A editora Expressão Popular, que auxiliou em 
todo o processo de concepção da campanha, deu 
sua contribuição doando para sorteio um exem-
plar do livro “Mao Zedong na Revolução Chinesa”, 

uma coletânea de textos do grande revolucionário 
chinês. A edições Nova Cultura, por sua vez, doou 
um exemplar do livro “Marxismo-Leninismo: uma 
introdução”, de autoria do líder revolucionário fili-
pino José Maria Sison. 
 A repercussão da campanha superou todas 
as expectativas, alcançando a meta inicial em me-
nos de um dia. Contou, para isso, com a contribui-
ção de apoiadores e simpatizantes de todas as re-
giões do Brasil e até mesmo de outros países, em 
uma valorosa demonstração de internacionalismo 
proletário. 
Com esse esplêndido sucesso, os idealizadores da 
campanha decidiram destinar o excedente das ar-
recadações de duas formas: 40% para adquirir o 
máximo de exemplares do Manifesto Comunista e 
60% será entregue em solidariedade para a Liga dos 
Camponeses Pobres (LCP), em reconhecimento ao 
seu importante papel na luta contra o monopólio 
da terra em nosso país e o consequente recrudesci-
mento dos ataques do Estado burguês-latifundiário 
contra esse movimento popular. 
 Saudamos essa importante iniciativa para o 
povo brasileiro! Convidemos nossos leitores a con-
tribuir com a campanha! Que essa seja a primeira 
de muitas e cada vez maiores campanhas dessa na-
tureza! Sigamos servindo ao povo! 

SAUDEMOS E APOIEMOS A VITORIOSA CAMPANHA 
“UM MANIFESTO NA MÃO DE CADA TRABALHADOR!”



 Em 24 de novembro de 2020, foi reestabele-
cido o sistema de abastecimento elétrico no estado 
do Amapá, região Norte do Brasil, após permane-
cer quase completamente colapsado por 21 dias.
 A causa fundamental do apagão que asso-
lou o Amapá por 21 dias foi a tentativa da com-
panhia concessionária Gemini Energy de manter 
elevados seus lucros monopolistas. Para consegui-
rem-no, deixaram de realizar trabalhos de manu-
tenção nos equipamentos, terminando por causar 
um incêndio na Subestação Elétrica Macapá em 03 
de novembro de 2020.
 O desfecho desta situação repete a cau-
sa raiz dos acontecimentos. Devido ao apagão, o 
governo Bolsonaro isentou por trinta dias os con-
tribuintes do estado do Amapá do pagamento da 
conta de luz. Para compensar a queda na arreca-
dação, foi retomada por 16 dias a cobrança de um 
imposto nacional, o Imposto Sobre Operações Fi-
nanceiras, cobrado sobre operações de crédito. A 
criminosa companhia concessionária, porém, per-
maneceu intocada.
 Em 30 de novembro, o governo Bolsonaro 
anunciou um aumento nacional da conta de luz, para 
R$ 6,24 por cada 100 kWh consumido. Tudo isso em 
meio ao aumento do índice oficial de desemprego 
para 14,6% e do possível fim do pagamento do auxí-
lio emergencial de R$ 600,00 mensais.
 O governo culpa o baixo nível das reservas 
das estações hidroelétricas pelo aumento da conta 
de luz. Porém, esta desculpa apenas reflete a posi-
ção do governo de que o povo deve pagar por sua 
falta de capacidade em garantir o fornecimento de 
eletricidade.

 Um grave acidente de trabalho ocorreu 
no município de Taguaí, estado de São Paulo, 
região Sudeste do Brasil, em 25 de novembro de 
2020. Às 6h30 da manhã, no km 172 da rodovia 
estadual SP-249, um ônibus que transportava 
cerca de 50 operários da indústria têxtil Stattus 
Jeans avançou sobre uma carreta de esterco da 
pista contrária. Morreram 42 trabalhadores.
 Todavia, não se tratou de um mero aci-
dente de trânsito. Conforme constatado por 
inquéritos, o ônibus que colidiu pertencia à 
empresa clandestina Star Viagem e Turismo e 
não estava registrado junto à Artesp (Agência 
de Transporte do Estado de São Paulo) nem à 
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terres-
tres). O ônibus acumulava onze multas e es-
tava com licenciamento, IPVA (Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores) e DPVAT 
(Danos Pessoais causados por Veículos Auto-
motores de Via Terrestre) atrasados.
 Mesmo que as investigações estejam 
inconclusas, há fortes suspeitas de que a em-
presa têxtil não estava garantindo o transporte 
de seus empregados, que acabavam tendo que 
utilizar seus próprios vencimentos, já baixos, 
para contratar esta empresa de transportes 
que operava de forma clandestina.
 Por trás do desdém destes capitalis-
tas em garantir boas condições de trabalho 
e transporte, encontram-se, sem dúvidas, as 
monstruosas leis antioperárias que permitem 
aos capitalistas explorar os operários brasilei-
ros de forma criminosa.

Desfechos da crise 
energética no Amapá e o 
aumento da conta de luz

Acidente de ônibus deixa 
42 operários têxteis 
mortos em São Paulo



 O povo brasileiro celebrou, em novembro de 
2020, o aniversário de 85 anos da grande Insurrei-
ção Popular de 1935, a primeira grande tentativa dos 
operários e camponeses brasileiros de “assaltar os 
céus”, derrubar o poder das classes reacionárias lo-
cais e seus mestres imperialistas, e levar adiante a 
construção de uma nova sociedade.
 Em Natal – capital do estado do Rio Grande 
do Norte, localizado na região Nordeste do Brasil –, 
onde a base de apoio das massas à insurreição era 
mais profunda, os revolucionários tomaram o poder 
ergueram o Governo Nacional, Popular e Revolucio-
nário de Natal por quatro dias. Não é por coincidên-
cia que, até os dias de hoje, as classes reacionárias 
brasileiras nutram um ódio profundo pela Insurrei-
ção de 1935, taxando-a de “Intentona Comunista”, 
“tentativa de escravização dos brasileiros pelo totali-
tarismo”, e assim por diante.
 Como sabemos, 1935 foi o ano do famoso VI 
Congresso da III Internacional Comunista (Comin-
tern). Para se conformar uma ampla unidade operá-
ria e das massas para a luta contra o fascismo que 
avançava em meio à grande crise capitalista mundial, 
o VI Congresso do Comintern desenvolveu a políti-
ca das Frentes Populares. Nos países semicoloniais 
e coloniais, esta orientação assumiu a forma de am-
plas frentes anti-imperialistas de libertação nacional 
que congregavam operários, camponeses, a intelec-
tualidade e a burguesia nacional.
 Sob influência desta orientação política, já ex-
pressa em outras resoluções do Comintern, o Partido 
Comunista do Brasil (PCB) fundou, em 1934, a Alian-
ça Nacional Libertadora (ANL). Sua fundação repre-
sentou um grande avanço na luta pela mobilização 
das massas brasileiras para combater o fascismo. 
Neste período, o Brasil seguia severamente afetado 
pela crise capitalista mundial. A cotação do seu prin-
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cipal produto de exportação, o café, permanecia co-
lapsada. O desemprego golpeava os lares da classe 
operária, e o regime reacionário de Getúlio Vargas 
desvalorizava artificialmente a moeda nacional para 
salvar os grandes fazendeiros da ruína em meio à si-
tuação dos baixos preços do café. Portanto, mesmo 
com a prevalência do desemprego, o custo de vida 
disparava. A inflação corroía o poder de compra das 
massas. As massas protestavam e o governo de Var-
gas, cada vez mais, adquiria características fascistas 
para intensificar a repressão.
 Mesmo operando de forma clandestina, a ANL 
atrairia para suas fileiras cerca de 200 mil militantes. 
Em 23 de novembro de 1935, militares nacionalistas 
e antifascistas do 21º Batalhão de Caçadores (BC) de 
Natal, influenciados pela ANL, começariam a insur-
reição armada. Militares nacionalistas e antifascistas 
de Recife e Rio de Janeiro seguiriam o mesmo o cami-
nho logo em seguida.
 As insurreições de Recife e Rio de Janeiro, 
contudo, seriam derrotadas em pouquíssimo tempo. 
Quatro dias após tomarem o poder, as tropas federais 
esmagam a insurreição em Natal e desmantelam o 
Governo Nacional, Popular e Revolucionário.
 A despeito do heroísmo da insurreição, o PCB, 
na direção da ANL, cometeu sérios erros: fracassou 
em mobilizar para a luta revolucionária a grande 
massa do povo brasileiro, o campesinato; aderiu a 
uma concepção puramente militar da revolução; nu-
tria a ilusão de conformar o exército vermelho a par-
tir da “depuração” dos setores fascistas das forças 
armadas reacionárias brasileiras; não compreendia o 
caráter necessariamente prolongado da luta armada 
no Brasil.
 As lições da derrota da Insurreição Popular de 
1935 são extremamente valiosas para o prossegui-
mento atual da luta revolucionária em nosso país.


