
 Enquanto estas linhas são escritas, já se noticia 
que mais de 90 mil brasileiros morreram em decorrên-
cia da Covid-19. Já se trata do segundo país do mundo 
com o maior número de mortos, e marcha a passos lar-
gos para se tornar o primeiro.
 Desde o início da pandemia, o regime reacioná-
rio de Bolsonaro, com uma irresponsabilidade crimino-
sa e genocida, agiu no sentido de negar sua gravidade, 
com ele próprio se referindo à doença como uma “gri-
pezinha”. Na condição de principal chefão do Estado 
brasileiro, tomou todas as medidas para impedir o dis-
tanciamento social e a difusão dos métodos científicos 
de combate à doença, intensificando as disputas no 
seio do governo, agora entre o governo federal e os go-
vernos estaduais, e no seio do próprio governo federal.  
Desde quando começou a pandemia, caíram dois Mi-
nistros da Saúde em razão das disputas com Bolsonaro. 
Após ter pedido demissão o último Ministro da Saúde, 
Nelson Teich, é o general Pazuello quem se encontra à 
frente da administração de forma interina, mesmo sem 
qualquer conhecimento na área da saúde pública.
 Bolsonaro foi um dos opositores mais ferrenhos 
às medidas de quarentena. Mostrando sua submissão 
radical ao grande capital comprador, defendeu a manu-
tenção completa das atividades econômicas a despei-
to da gravidade do problema. Hipocritamente, mesmo 
que tenha se oposto ao auxílio emergencial para os in-
formais, seu governo liberou um auxílio econômico de 

mais de 1 trilhão de reais para os grandes conglomera-
dos bancários para salvá-los do debacle econômico.
 Sem meios de existência e padecendo de fome 
crônica, as massas trabalhadoras brasileiras, principal-
mente aquelas ligadas à informalidade, não tiveram al-
ternativa que não manter suas atividades econômicas, 
expondo-se ao risco de contrair o vírus e contagiar seus 
familiares, vizinhos e demais. As condições de misera-
bilidade das favelas e bairros pobres impossibilitaram a 
aplicação do distanciamento social.
 Como resultado, cinco meses após à confirma-
ção do primeiro caso de infecção por Covid-19 no Bra-
sil, há até então 2,4 milhões de infectados e mais de 87 
mil mortos, números que não param de crescer. Tendo 
sido difundido primeiramente nos grandes centros ur-
banos, o vírus avança agora rapidamente para as áreas 
rurais, que não possuem qualquer capacidade para o 
enfrentamento da epidemia. À medida que os governos 
estaduais relaxam as medidas de quarentena mesmo 
com mais de mil pessoas morrendo todos os dias em 
virtude da Covid-19, a situação tende a piorar.
 Ademais, o regime de Bolsonaro tem se esforça-
do para maquiar a situação nacional e impor a censu-
ra sobre as informações sobre o avanço da pandemia. 
Desde junho, o Ministério da Saúde mudou os métodos 
de divulgação no número de mortos de forma a reduzi
-los. Levar a cabo a revolução democrático-nacional é 
uma questão de sobrevivência para o povo brasileiro.

BOLETIM INTERNACIONAL 
REVOLUÇÃO BRASILEIRA

Número #02 Julho/2020

www.novacultura.info/boletim-internacional

NOSSO POVO ESTÁ SENDO ATIRADO PARA A MORTE: 
MAIS DE 90 MIL MORTOS PELA COVID-19



 A precariedade do serviço de saneamento bá-
sico é uma das expressões mais marcadas do atraso 
econômico e social brasileiro. Neste imenso país de 
210 milhões de habitantes, que possui um quinto da 
água mundial, 35 milhões de pessoas não possuem 
acesso ao serviço de água tratada. Metade da popu-
lação não possui acesso ao serviço de coleta e trata-
mento de esgoto. Todos os anos, 15 mil brasileiros 
morrem e 350 mil são internados por doenças rela-
cionadas à falta de saneamento.
 Utilizando a pandemia como cínico pretexto, 
Bolsonaro sancionou em 16 de julho o “Projeto de 
Lei 4162/2019” que, em suma, autoriza a privatização 
generalizada do serviço de saneamento básico brasi-
leiro pelas seguintes formas: dado que, até então, a 
grande maior parte do serviço de saneamento básico 
é conduzido por governos municipais, para que estes 
municípios recebam agora apoio financeiro e técnico 
da União, devem privatizar as empresas estatais de 
saneamento; a partir de agora, a regulação do siste-
ma de saneamento básico brasileiro fica por conta da 
Agência Nacional de Águas (ANA), cujo apoio finan-
ceiro e técnico, tal como no caso da União, fica su-
jeito à adesão dos municípios ao novo sistema; o PL 
4192/2019 põe fim ao chamado “subsídio cruzado”, 
que consistia na compensação das regiões brasileiras 
cujo serviço de saneamento básico resultava em défi-
cits mediante o uso dos excedentes das regiões mais 
ricas, superavitárias. Em suma, trata-se de mais um 
projeto privatista.
 Os argumentos pró-“business” não são tão di-
ferentes daqueles outrora utilizados em outros proces-
sos privatistas. Argumenta-se que a privatização seria 
necessária para “atrair” os investimentos que o falido 
Estado brasileiro não teria como levar a cabo. Ade-
mais, tornaria o serviço de saneamento mais “eficien-

te”. Os raciocínios pró-privatização, porém, obscure-
cem que a lei econômica fundamental do capitalismo 
monopolista é a busca por superlucros, e se estiver-
mos falando de superlucros de curto prazo, melhor 
ainda para os grandes conglomerados. Trata-se justa-
mente de investir mixarias – geralmente emprestados 
de bancos públicos sob condições bem apetitosas – e 
extrair destes investimentos pífios lucros estratosféri-
cos. Tais superlucros trazem consigo, necessariamen-
te, altíssimas tarifas para os consumidores, serviços 
ineficientes, e demissões massivas de operários sob 
justificativa de tornar os negócios rentáveis.
 O argumento de que a privatização geraria 
“concorrência”, com muitas pequenas empresas con-
correndo entre si, tornando o serviço mais eficiente e 
o preço, por conseguinte, mais barato ao consumidor, 
é uma verdadeira piada, um deboche. Trata-se de um 
ramo cujo setor privado já se encontra dominado por 
grandes conglomerados, inclusive de atuação mundial. 
Pensar que estes grandes conglomerados se desmante-
lariam por si próprios e se pulverizariam em pequenís-
simas empresas para concorrer entre si, sacrificando 
seus lucros de monopólio, para atender aos interesses 
dos pobres, é rir da inteligência de todos nós.
 Nosso país já fornece exemplos suficientes 
quanto a isto. No ano 2000, o conglomerado francês 
Suez recebeu a gestão do serviço de saneamento pú-
blico do município de Manaus, capital do estado do 
Amazonas. Vinte anos após a “eficiente” gestão pri-
vada, quase 90% da população manauara não possui 
acesso a saneamento básico. No estado do Tocantins, 
após privatização da empresa de saneamento Sanea-
tins, 70% da população não possui acesso a sanea-
mento básico.
 Privatização significa atraso, não eficiência. 

GOVERNO BOLSONARO IMPÕE LEI DE PRIVATIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO EM MEIO À PANDEMIA



 Até há pouco tempo, o Brasil era visto como 
algo como uma “potência emergente”, um “novo pla-
yer” no mercado global, ao invés de um país subde-
senvolvido, atrasado, semicolonial e semifeudal.
 É curioso ver que nesta “potência emergen-
te” persistem escandalosas sobrevivências feudais. 
Somente 1% dos proprietários rurais, latifundiários, 
com propriedades iguais ou superiores a mil hectares 
de extensão, possuem metade das terras agricultá-
veis. Por outro lado, camponeses, assalariados rurais 

e indígenas, que compõem cerca de 82% da popula-
ção rural, possuem apenas 18% das terras agricultá-
veis. Mesmo diante deste monopólio da terra, as pro-
priedades com mais de mil hectares fornecem apenas 
16% da produção agropecuária, e 70% da extensão 
destas propriedades de mais de mil hectares encon-
tra-se improdutiva. A subutilização das terras é ram-
pante nas áreas rurais brasileiras.
 A maior parte da população rural brasileira, 
não possuindo terras, é obrigada a tomar em arrenda-

O PROBLEMA AGRÁRIO BRASILEIRO E A REPRESSÃO 
CONTRA AS MASSAS TRABALHADORAS RURAIS



mento as terras latifundiárias, na condição de meei-
ros, arrendatários, ou como posseiros, encontrando-
se aqui sob frequentes arbitrariedades ou ameaças 
de expulsão das terras que cultivam sob condições 
feudais ou semifeudais.
 A classe latifundiária constitui a base social da 
dominação imperialista sobre o Brasil. Seus setores 
mais enriquecidos são agroindustriais, encontrando-
se completa ou parcialmente ligados à agricultura ca-
pitalista e ao mercado mundial. Grandes corporações 
capitalistas como ADM, Bunge, British-American To-
bacco Company, Cargill, Louis Dreyfus Commodities, 
Nestlé e outras lucram bilhões de dólares anuais in-
dustrializando e comercializando no mercado mun-
dial gêneros como soja, café, açúcar, tabaco, carnes 
e frutas, engordando também o bolso das oligarquias 
rurais brasileiras. Metade do valor das exportações 
brasileiras é composto por produtos agropecuários 
com pouco ou nenhum beneficiamento. Se somamos 
as matérias-primas não-agrícolas, este valor eleva-se 
a 70% da pauta de exportações.
 Por meio do modelo agroexportador, imposto 
pelo neoliberalismo, o Brasil foi constrangido a sa-
crificar seu desenvolvimento em prol destas grandes 
corporações. Aprofundou-se a desindustrialização e 
desnacionalização de sua economia. A partir de 2014, 
quando os preços dos produtos agrícolas e matérias
-primas exportados pelo Brasil desabaram, o país 
mergulhou em uma profunda recessão que, entre 
2014-2017, engoliu 10% da renda per capita nacio-
nal e lançara 50 milhões de brasileiros no desempre-
go completo ou parcial. Para compensar as quedas 
nos lucros, agroindustriais e latifundiários tiveram de 
ampliar a produção e a grilagem de terras, resultando 
em uma grande repressão contra camponeses, ope-
rários agrícolas e populações originárias.
 As massas rurais brasileiras se organizam con-
tra esta situação injusta e opressora. Organizam seus 
movimentos de massas, ocupam as terras latifundiá-
rias e exigem reforma agrária sob o princípio da “ter-
ra para quem nela trabalha”. As minorias nacionais, 
unidas a esta luta, lutam pelo direito a suas terras 
ancestrais e à autodeterminação. Porém, mesmo isto 
não têm impedido os fazendeiros e seus capachos – 
pistoleiros e paramilitares – de cometer todo tipo de 
abusos durante processos de grilagem e expulsões. 
Assassinatos, agressões e humilhações contra os tra-
balhadores rurais brasileiros organizados foram es-
candalosas nos meses de junho e julho de 2020.
 No norte do Brasil, estado do Pará, municí-
pio de Parauapebas, 250 famílias camponesas vivem 
e cultivam as terras da Fazenda Lagoa (propriedade 
do conglomerado de mineração VALE S.A.) desde o 
ano de 2016, na qual ergueram o acampamento La-

goa Nova, sob direção da FETRAF-PA (Federação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Fami-
liar – Pará). Na noite de 21 de junho, enquanto os 
camponeses estavam em um centro de reza, dezenas 
de paramilitares pagos pela VALE S.A. abriram fogo 
contra cerca de 150 pessoas que se encontravam na 
cerimônia religiosa, deixando cerca de vinte feridos, 
até mesmo idosos e crianças.
 No estado de Roraima, norte brasileiro, muni-
cípio de Alto Alegre, garimpeiros realizam frequentes 
incursões para a extração de ouro e demais pedras 
preciosas em territórios pertencentes a povos indí-
genas, sendo responsáveis pela difusão da Covid-19 
nas aldeias. Em 23 de junho, em um conflito desigual 
com garimpeiros, foram executados os homens Mar-
cos Arokona e Original Yanomami, ambos do povo 
Yanomami.
 No nordeste brasileiro, estado do Rio Gran-
de do Norte, município de Macaíba, homens arma-
dos invadiram na noite de 04 de julho a casa do líder 
camponês Francisco das Chagas Batista, que per-
tencia à Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade 
(FNL) e era filiado ao Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL). Apresentando-se como policiais, dispararam 
vários tiros contra ele, assassinando-o e saqueando 
sua casa.
 No estado de Pernambuco, nordeste brasilei-
ro, empresas imobiliárias têm conduzido campanhas 
de terror contra camponeses posseiros da região da 
Mata Sul para que abandonem as terras onde vivem 
e cultivam há gerações. Estas arbitrariedades tiveram 
novos episódios no mês de julho. No dia 09, no muni-
cípio de Maraial, funcionários da empresa Consulto-
ria e Empreendimentos Imobiliários LTDA utilizaram 
retroescavadeiras para destruir cercas de proprieda-
des de pequenos agricultores, derrubar árvores e in-
terditar estradas vicinais que dão acesso ao engenho 
Batateiras. Em 16 de julho, no município de Jaquei-
ra, por volta das 18 horas, paramilitares pagos pela 
empresa Agropecuária Mata Sul S.A. emboscaram e 
abriram fogo contra o camponês Edeilson Alexandre 
Fernandes da Silva, enquanto saía de sua casa, loca-
lizada no engenho Fervedouro.
 No sudeste brasileiro, estado do Rio de Janei-
ro, município de São Pedro da Aldeia, pistoleiros pa-
gos pelo grileiro Matheus Canellas atacaram em 10 
de julho o Acampamento Emiliano Zapata, organiza-
do pela FETRAGRI – RJ (Federação dos Trabalhadores 
da Agricultura – Rio de Janeiro). Ainda que os cam-
poneses tenham resistido à agressão, foi executado o 
agricultor Carlos Augusto Gomes, e outros dois fica-
ram feridos. Ademais, os pistoleiros incendiaram bar-
racos e pertencentes, além de terem matado cabeças 
de gado dos camponeses.



 Duas palavras resumem os males que têm 
afligido atualmente o proletariado brasileiro: desem-
prego e fome. Desde a grande crise de 2014-2016, 
centenas de milhares de pequenas empresas foram 
à falência, e até mesmo médias e grandes empresas 
caíram em bancarrota. Muito embora a taxa oficial de 
desemprego esteja entre 12% e 13% da força de tra-
balho nacional, ela não computa os muitos milhões 
de desempregados parciais e pessoas que desistiram 
de procurar emprego. Uma das demonstrações mais 
flagrantes da situação de fundo do poço do capita-
lismo brasileiro é a elevadíssima taxa (oficial) de de-
semprego juvenil, 27,1%, demonstrando sua incapa-
cidade crônica em absorver para a produção social as 
novas gerações de nossa classe operária.
 Para além desta situação já severa, a pande-
mia veio para piorar as coisas. Com o fechamento 
completo ou parcial da atividade econômica global e 
local, variando conforme os diferentes estados brasi-
leiros, estima-se que de março ao início de julho de 
2020, quase 8 milhões de postos de trabalho tenham 
sido aniquilados.
 Diante do fechamento massivo de empresas, 
não têm sobrado para as famílias operárias uma al-
ternativa de renda que não seja a dos aplicativos de 
entrega como Uber Eats, Rappi, iFood, Glovo, Loggi 
e outros, que representam na prática grandes trans-
nacionais capitalistas que têm se aproveitado da bai-
xa qualificação e da miséria do operariado brasileiro 
para alçar superlucros.

GREVE DOS ENTREGADORES POR APLICATIVO: UMA LUTA RECENTE DO PROLETARIADO 

 Trabalhando com bicicletas ou motos, de sol 
a sol, os entregadores têm ganhado em média entre 
R$ 200 (US$ 38) e R$ 300 (US$ 58) semanais para 
trabalhar por volta de 12 horas por dia. Sem acesso 
à já precária legislação trabalhista e qualquer pro-
teção da seguridade social, são deixados ao relento 
nas várias ocasiões de acidentes de trânsito, quedas, 
ou contágio por Covid-19. Ademais, são frequente-
mente sujeitos a bloqueios arbitrários por parte dos 
aplicativos, reclamações injustas de clientes e de-
mais. Constituem o retrato vivo do proletariado de 
um país semicolonial.
 Sob tal pano de fundo, em 1 de julho, os entre-
gadores por aplicativos realizaram uma greve nacio-
nal de um dia reivindicando aumentos nos pagamen-
tos por quilômetro rodado, aumento dos pagamentos 
mínimos por entrega, e fim dos bloqueios arbitrários. 
Mesmo se tratando de uma profissão recente, sem 
experiência de luta ou organização sindical, foi mobi-
lizado um importante contingente de entregadores.  
Em uma das principais avenidas do município de São 
Paulo, a Marginal Pinheiros, mais de mil entregado-
res protestaram. Muitos restaurantes e empresas ti-
veram graves problemas ou atrasos em suas entregas 
devido à greve, mostrando seu potencial mobilizador.
 Em 25 de julho, embora com menor adesão 
que a primeira, foi levada a cabo outra greve nacional 
por parte dos entregadores de aplicativos. Foram fei-
tos protestos em cidades como São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Brasília, Teresina, Fortaleza, São Luís e outras.



A União Reconstrução Comunista estende suas maio-
res condolências ao povo filipino, família, camaradas 
e amigos do grande dirigente comunista filipino Fidel 
Agcaoili, falecido em 23 de julho, em Utrecht, Holan-
da.  Todos os militantes da URC consideram a Guerra 
Popular conduzida pelo Partido Comunista das Filipi-
nas (PCF) como uma grande inspiração em seu traba-
lho político. Tendo sido o camarada Fidel Agcaoili um 
dos grandes líderes e responsáveis pela construção 

do PCF enquanto grande força política do proletaria-
do e das massas trabalhadoras filipinas, há entre nós 
e sua memória uma estreita relação ideológica. Fidel 
Agcaoili ingressou no movimento comunista filipino 
no início da década de 1960, tendo contribuído gran-
demente no combate ao revisionismo e pela refun-
dação do PCF, que ocorreria em 1968. Foi preso em 
1974, sob a vigência da ditadura de Ferdinand Mar-

cos, sendo brutalmente torturado nos cárceres. Seria 
solto apenas mais de uma década depois.Entregou a 
maior parte de sua vida à revolução, cultivando no-

bres valores morais e inspirando as gerações futuras.  
Viva ao camarada Fidel Agcaoili!

UMA IMPORTANTE INICIATIVA 
PATRIÓTICA PARA O POVO BRASILEIRO

Na data de 7 de setembro de 2022, o Brasil comemora-
rá o aniversário de duzentos anos da chamada “Inde-
pendência Nacional”. Não há dúvidas que, nesta data, 
a reação brasileira promoverá sua narrativa e tentará 
promover um falso patriotismo mediante a exaltação 

de figuras aristocráticas, desprezando o papel das 
massas trabalhadoras brasileira nestes duzentos anos 
de desenvolvimento histórico. Porém, que “indepen-
dência” foi relegada ao povo brasileiro? A economia 
brasileira segue pilhada pelas grandes corporações 
imperialistas e afligida pelos males do imperialismo 
ianque, das sobrevivências feudais e do capitalismo 

burocrático. As massas brasileiras seguem profunda-
mente oprimidas pela miséria, fome, desemprego e 

repressão estatal. Por ocasião deste marco, portanto, 
grupos revolucionários se reuniram em setembro de 
2019, em São Paulo, para iniciar a Campanha “Brasil: 

Pela Segunda e Definitiva Independência”. A campanha 
busca promover entre as massas oprimidas brasileiras 
a reflexão sobre como, duzentos anos após a chamada 

“independência”, o Brasil permanece um país pro-
fundamente constrangido em seu desenvolvimento, 

dependente das potências imperialistas, estando ainda 
pendente, portanto, a luta por uma revolução que 

promova a verdadeira independência nacional. Para 
atingir este objetivo, os grupos que compõem a cam-
panha têm conduzido rodas de estudo e discussões, 

cinedebates, panfletagens e demonstrações.

EM MEMÓRIA DO CAMARADA FIDEL AGCAOILI


