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 O noticiário diário nos mostra a ampliação 
considerável dos conflitos e da violência no campo 
brasileiro. Neste ano, a prisão ilegal de quatro cam-
poneses em Rondônia e a repressão do aparato esta-
tal contra a Liga dos Camponeses Pobres (LCP), além 
dos ataques de garimpeiros contra os povos indígenas 
mundukurus e yanomamis, foram alguns dos exem-
plos claros do recrudescimento da repressão e da vio-
lência do latifúndio, em conluio das forças governa-
mentais e das forças armadas, que teve em 2020 um 
ano marcado pelo aumentos dos conflitos.
 Segundo o relatório “Conflitos no Campo 
2020”, organizado pelo Centro de Documentação da 
CPT – Dom Tomás Balduino (Cedoc), no ano passa-
do foram 2.054 ocorrências de conflitos no campo, 
envolvendo quase 1 milhão de pessoas. Além disso, 
foram 1.576 ocorrências de conflitos por terra, o que 
equivale a uma média diária de 4,31 conflitos por ter-
ra, que envolveram 171.625 famílias brasileiras, em 
um contexto de grave pandemia. Esses números de 
ocorrências foram os maiores já registrados: ao me-
nos 81.225 famílias tiveram suas terras e territórios 
invadidos em 2020. 
 Os números de conflitos por terra e de inva-
sões de terras de camponeses, quilombolas e indíge-
nas registraram recordes da série histórica iniciada 
pelo CPT desde 1985. Foram 914.144 envolvidas na 
luta pela terra em 2020.
 Os conflitos pela água também registraram um 
número recorde de assassinatos, considerando que é 
apontado uma curva ascendente nas ocorrências na 
última década. Os homicídios contabilizados foram 
no acontecimento que ficou conhecido como massa-
cre do Rio Abacaxis, em agosto de 2020, em um con-
flito que envolve o turismo de pesca esportiva, o ga-
rimpo irregular, o tráfico de drogas e o uso de armas 
de fogo, em um cenário que as comunidades locais 
ficam ameaçadas.
 Os indígenas passaram a ser cada mais vítimas 
da violência. Foram sete indígenas assassinados em 
2020, além disso, os povos originários também repre-

sentam percentual relevante no número de vítimas de 
ameaças de morte. O número de famílias indígenas 
que viram suas terras invadidas por grileiros e ga-
rimpeiros dobrou, passando de 40.042 em 2019 para 
81.225 em 2020.
 Evidentemente, isso se explica pela ofensiva em 
curso contra os territórios demarcados patrocinada 
pelo governo Bolsonaro. A suspensão da homologa-
ção das terras indígenas e as medidas tomadas pelos 
órgãos governamentais potencializaram os conflitos 
em áreas indígenas, incentivando amplamente o des-
matamento e os incêndios criminosos. 
 O levantamento também indica que na última 
década, o machismo e a misoginia também foi um fa-
tor presente na repressão à luta camponesa. Segundo a 
CPT, “em dez anos, 446 mulheres foram ameaçadas de 
morte, com posseiras (90), quilombolas (60) e trabalha-
doras sem terra (49) reunindo o maior contingente de 
ameaçadas. Foram 37 estupros em uma década, sendo 
as principais vítimas mulheres quilombolas e das et-
nias originárias. Trinta desses estupros foram come-
tidos contra crianças e adolescentes da comunidade 
quilombola Kalunga, no estado de Goiás. Os envolvi-
dos nesses estupros foram fazendeiros, garimpeiros, 
membros do Poder Legislativo municipal, empresários. 
Noventa e oito mulheres foram presas nos últimos dez 
anos no contexto dos conflitos no campo, nas águas e 
nas florestas. As prisões foram determinadas, sobretu-
do, para as mulheres sem-terra (66 do total)”.
 Os números do levantamento confirmam mais 
uma vez que o campo é uma trincheira fundamental 
das lutas do povo brasileiro, que se depara na atual 
conjuntura com o avanço reacionário levado a cabo 
pelas classes dominantes, sob o governo Bolsonaro 
e os militares que o sustenta, criando condições para 
que o latifúndio e a burguesia burocrática ampliem 
cada vez mais a superexploração dos trabalhadores 
do campo e da cidade para atender os interesses dos 
seus amos imperialistas. É urgente ampliar a solida-
riedade e o apoio a todos os movimentos de luta cam-
ponesa diante desse cenário.
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gurança para as atividades. Não foram poucos os sur-
tos em clubes, que ainda assim tiveram que realizar os 
jogos, mesmo com desfalques de vários jogadores con-
taminados.
 Um levantamento de pesquisadores da UFPB 
sobre os casos de COVID-19 durante o Campeonato 
Brasileiro de 2020 demonstra o quão ineficazes são os 
protocolos da CBF: 48% dos jogadores da Série A foram 
infectados pela doença. A pesquisa foi realizada com 
625 jogadores de 20 clubes, com idade média de 25 
anos. No total, 302 atletas testaram positivo no exame 
RT-PCR feito pelos clubes.
 Segundo o virologista Marcelo Moreno, pesqui-
sador do Departamento de Fisiologia e Patologia da 
UFPB, o estudo mostra que o risco de se contaminar 
com o vírus é 13 vezes maior para jogadores de futebol 
comparados à população geral.
 Fica claro que a realização da Copa América 
cumpre somente dois interesses: a garantia dos contra-
tos e dos lucros da Conmebol e da CBF, que acaba de ter 
seu presidente acusado de assédio sexual e moral, além 
do uso pelo governo Bolsonaro para tentar distrair dos 
problemas fundamentais da crise política, sanitária e 
social no qual o país está mergulhado e salvar sua po-
pularidade cada vez mais em baixa.
Por isso a Copa América no Brasil é completamente ina-
ceitável e devemos lutar contra isto.
 Não é e nem será a última vez que o povo bra-
sileiro deve se levantar contra os eventos esportivos 
realizados contra seus interesses. Na época do anún-
cio da realização da Copa do Mundo de futebol e das 
Olimpíadas em nosso país, foram articulados comitês 
populares para articular as lutas contra a realização e 
denunciar todas as violações de direitos para atender as 
exigências da FIFA e do COI. 

 Depois de ver a Copa América ficar sem país 
sede após a desistência de Colômbia e Argentina, e re-
ceber a negação de outros países como o Chile, restou 
a entidade que domina o futebol sul-americano apelar 
para o seu sócio menor, a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) e se apoiar no negacionismo do governo 
Bolsonaro para realizar o supérfluo torneio em terras 
brasileiras. Uma das justificativas para trazer a Copa 
América ao Brasil, além da permissividade das autori-
dades, foi o fato de o país possuir vários estádios de 
Copa do Mundo ociosos, como o Mané Garrincha, em 
Brasília, Arena da Amazônia, Arena Pernambuco e Are-
na das Dunas, em Natal. A consulta da Conmebol foi 
recebida positivamente pelo governo e assim foi confir-
mada a realização.
 Após a negação de alguns Estados de receber 
o torneio, o ministro-chefe da Casa Civil do presidente 
Jair Bolsonaro, o general Luiz Eduardo Ramos, infor-
mou pelo Twitter que a Copa América será realizada em 
Cuiabá, no Mato Grosso; Goiânia, em Goiás; Brasília, no 
Distrito Federal; e Rio de Janeiro, capital.
 Com o atraso do processo de vacinação diante 
da atuação deliberada do Ministério da Saúde e do pre-
sidente, como demonstra os fatos e as discussões em 
andamento na CPI da Covid no Senado, até aqui, menos 
de ¼ dos brasileiros receberam a primeira dose da va-
cina contra o novo coronavírus; e ainda a segunda dose 
foi aplicada em somente 10% da população.
Além do absurdo político em torno do Brasil sediar o 
torneio, a “exigência” do governo de todo o processo 
seguir todos os tais “protocolos sanitários” é risível. O 
futebol brasileiro voltou a ter suas atividades no ano 
passado, depois de alguns meses de paralisação no co-
meço da pandemia. Mesmo sob justificativa de seguir 
tais protocolos, o noticiário demonstrou a falta de se-
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 A ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos), popularmente conhecida por Correios, é um 
dos mais valiosos patrimônios do povo brasileiro, 
criada para cumprir a obrigatoriedade do estado de 
garantir que os serviços postais fossem oferecidos em 
todo o território nacional, para todos os brasileiros. 
Presente em 5.556 municípios brasileiros (99,75%), 
os Correios entregaram em 2019, por dia, mais de 
21,7 milhões de objetos postais, mais de 1,3 milhão 
de encomendas, mais de 18,5 milhão de mensagens 
e mais de 1,9 milhão de outros objetos. Para isso, o 
Correios conta com 99,5 mil empregados, a maioria 
carteiros (53,5 mil) e atendentes (19 mil) que heroi-
camente trabalham para realizar esses números, pro-
porcionais ao tamanho do nosso país.
 O Correios detém o monopólio postal, de lidar 
com cartas, cartões-postais e malotes de correspon-
dência, para garantir que o direito de acessar esses 
serviços esteja acima do lucro e das necessidades de 
mercado. Fora os serviços monopolizados, o Correios 
também trabalha com encomendas (as do comércio 
virtual, por exemplo), marketing direto, logística, servi-
ços de conveniência (como a emissão de CPF e DPVAT), 
financeiros (através do Banco Postal), serviços interna-
cionais e logística para o governo (como a distribuição 
de insumos médicos para o SUS e de material didático 
e provas do ENEM para o MEC, por exemplo). 
 Para realizar esse trabalho essencial, os traba-
lhadores do Correios lutam contra uma série de difi-
culdades. Os sucessivos planos de demissão e a falta 
de contratação de novos funcionários, o corte de direi-
tos trabalhistas e o rompimento de acordos firmados 
com os trabalhadores, o fechamento de agências pró-
prias para privilegiar agências franqueadas privadas, 
o sub-financiamento por parte do estado e os rombos 
no orçamento causados pelos burocratas parasitas em 
aliança com os estrangeiros deterioram a empresa e 
sobrecarregam os funcionários, piorando a qualidade 
do serviço que a empresa oferece ao povo, seguindo 
o velho roteiro de degradar o serviço até o ponto em 
que seja impossível sua operação normal para depois 
entrega-lo de graça para interesse privado.
 A ofensiva imperialista americana que pres-
siona para a privatização de empresas como o Cor-
reios por toda a América Latina ocorre desde o fim 

dos anos 80 através da política econômica neoliberal, 
de olho no imenso lucro que a descentralização dos 
serviços postais representaria, na expectativa de en-
contrar destino para o capital financeiro se reproduzir 
e garantir que o controle dos recursos mais importan-
tes da região permaneçam sob o controle imperialis-
ta, permitindo que empresas estrangeiras abocanhas-
sem as fatias mais lucrativas do mercado nacional, 
elevando os preços para garantir os lucros em dólar e 
abandonando regiões pouco lucrativas a própria sor-
te. Os exemplos do resultado dessas privatizações são 
muitos: as cidades de Brumadinho e Mariana podem 
falar sobre a Vale do Rio Doce, o preço e a qualidade 
dos serviços de telecomunicações podem falar sobre 
a Telebrás, o estado das linhas férreas pode falar so-
bre a RFFSA, o preço do botijão de gás pode falar so-
bre a Liquigás, o preço dos combustíveis pode falar 
sobre a ofensiva privatista sobre a Petrobras, e por aí 
vai... Não houve e nunca haverá privatização que me-
lhore os preços e a qualidade dos serviços nem que 
tenha desenvolvido nossas forças produtivas ao nível 
dos países de capitalismo imperialista. 
 O interesse das grandes empresas estrangei-
ras em monopolizar certas áreas mais lucrativas e 
abandonar as áreas menos lucrativas substituirá um 
sistema nacionalmente integrado por um sistema 
descentralizado, onde cada empresa tem autonomia 
para trabalhar de forma diferente dos seus pares de 
outras regiões. Vamos perder a capacidade de execu-
tar uma operação logística nacional coordenada, ten-
do que contar com o trabalho simultâneo de vários 
operadores independentes e descoordenados para 
garantir inclusive os serviços que o próprio estado é 
obrigado a oferecer para todo brasileiro. O aumen-
to de operadores privados independentes abre mais 
brechas de segurança para qualquer um interessa-
do nas informações que circulam no sistema postal, 
uma grave ameaça à soberania nacional que faz parte 
dos objetivos dos países imperialistas, como os EUA. 
 Durante 2020, os ataques ao Correios unifi-
caram as maiores representações sindicais dos tra-
balhadores da empresa, a Fentect e a Findect, em 
um combativo movimento grevista que mobilizou a 
maioria dos trabalhadores e definiu um calendário de 
lutas para conduzir a resistência à ofensiva privatista. 
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 Os jovens brasileiros, até uns trinta anos 
atrás mais ou menos, ao procurar se empregar, 
em geral conseguiam. Se tivessem escolaridade 
razoável, encontravam um emprego com salário 
definido e alguns direitos trabalhistas.
 De uns tempos para cá, mesmo com boa es-
colaridade, os jovens estão sendo constrangidos a 
aceitar subempregos, praticamente sem direitos. 
 Não queremos dizer com isso que tudo ia 
bem para os trabalhadores até os anos 80. Ha-
via muitos problemas, o analfabetismo era muito 
maior e o acesso geral aos serviços de Educação 
e Saúde era bem menor. No entanto, os avanços 
que ocorreram de lá para cá são bem maiores no 
papel do que na prática e em muitos aspectos re-
gredimos. Por quê?
 O progresso tecnológico, para os trabalha-
dores, tem significado jornadas maiores e mais 
intensas e não o contrário, como poderia ser. A 
legislação trabalhista que protegia os trabalha-
dores vai sendo eliminada. De um sistema de 
educação em boa parte precarizado, privatizado 
e voltado aos interesses da burguesia, os jovens 
proletários só podem participar parcialmente, 
uma vez que, ainda crianças, precisam dividir o 
tempo dos estudos com jornadas de trabalho, 
domésticas ou não.
 O acesso aos serviços de saúde também é 
bastante parcial para a classe trabalhadora, uma 

vez que as pessoas da nossa classe, em geral, só 
buscam esse serviço quando já estão doentes, até 
porque as condições de vida que temos propiciam 
o adoecimento e não a sua prevenção. Também 
nessa área verifica-se uma regressão enorme e o 
tratamento dado à pandemia do coronavírus por 
parte dos governos está aí para demonstrar.
O SUS – Sistema Único de Saúde – conquista im-
portante das lutas populares em nosso país, so-
fre desde a sua criação com o boicote da parte 
dos governos que buscam empurrar as pessoas 
para os grupos privados de saúde. Sem o SUS e a 
dedicação dos seus trabalhadores, a parcela mais 
empobrecida do povo não teria nenhum atendi-
mento em saúde.
 Não vamos nos alongar aqui em descrever 
tantos retrocessos na área da cultura, do lazer, 
do transporte público e em tantas outras esfe-
ras, essenciais para uma vida saudável. Uma par-
te considerável do povo brasileiro simplesmente 
não tem acesso a eles. Por quê?
 Das respostas que dermos a estes porquês, 
depende a solução dos problemas que enfrenta-
mos. Como já tivemos oportunidade de escrever 
aqui mesmo neste espaço, alguns naturalizam a 
tragédia social, colocando a culpa nas pessoas 
que as sofreriam por sua própria incapacidade. 
Outros sobrenaturalizam essa tragédia e colocam 
as esperanças numa reconciliação do ser huma-



no com o divino. Não devemos esquecer também 
o papel da academia neste processo de justifica-
ção dos retrocessos verificados nas últimas déca-
das. Muito se escreveu e ainda se escreve sobre 
o fim da “centralidade do trabalho” no processo 
produtivo, sobre o fim do “compromisso fordis-
ta” e coisas assim.
 Nós pensamos de outra forma e entende-
mos que o que desencadeou os enormes retro-
cessos sociais foi uma inversão na relação das 
forças políticas e sociais em favor da burguesia, 
conforme registramos em outro lugar.
 “No final do século XX, a vitória da con-
trarrevolução capitalista determina o fim do blo-
co socialista. Tal fato foi festejado pela burguesia 
e anunciou-se o fim da luta de classes; o fim das 
ideologias; ou mesmo o fim da História! Segun-
do os apologistas dessa nova ordem mundial, 
incluindo aí parcela significativa da esquerda, 
entraríamos numa era de paz e progresso. Nada 
disso se verificou e as consequências não se fize-
ram esperar”. 
 Henri Aleg descreveu parte dessas conse-
quências em “O Grande Salto Atrás”, afirman-
do que na ex-URSS, em pouco tempo, a expec-
tativa de vida caiu dez anos. A subalimentação, 
num mundo que produz cada vez mais alimen-
tos, ameaça boa parte da humanidade. Mais da 
metade do povo brasileiro corre risco de passar 
fome, mas as privatizações e os ataques aos di-
reitos dos trabalhadores continuam. O auxílio-e-
mergencial foi reduzido e o dinheiro público, em 
sua maior parte é direcionado a pagar juros aos 
especuladores que emprestam ao governo, sob 
os aplausos de muitos.
 Do que foi dito até aqui, conclui-se que, 
se o capitalismo teve uma cara mais humana ao 
longo do século XX, não foi por méritos próprios, 
mas sim porque foi obrigado a isso por um forte 
movimento comunista internacional, que organi-
zava partidos revolucionários em cada país, para 
levar a cabo a revolução. A burguesia nesse pe-
ríodo teve que ceder os anéis para não perder os 
dedos, mas quando se viu livre desse constrangi-
mento, trata de reaver tudo o que cedeu.
 É justamente essa profunda regressão so-
cial que obrigou o proletariado de todos os paí-
ses e as demais camadas exploradas do povo a 
desenvolver lutas heroicas, como as que ocorre-
ram ainda nos anos 90 do século passado e ou-
tras tantas desde então. Lutas contra o fim dos 
direitos trabalhistas e contra as privatizações e 
desnacionalizações, contra as ocupações e inter-
venções imperialistas, contra as ameaças e inge-
rências à soberania dos povos.
 Em 2019 tivemos, na esteira dessa resis-
tência, verdadeiras insurreições no Chile e no 
Equador. Ano passado o proletariado indiano or-

ganizou uma greve geral com ampla repercussão. 
Esse ano foi a vez do povo paraguaio se insurgir 
contra a oligarquia que dirige o país, o mesmo 
ocorre no Haiti. Por estes dias também o povo 
colombiano se levantou contra um pacote do go-
verno que pioraria ainda mais suas já precárias 
condições. 
 No Brasil também desenvolvemos uma 
importante resistência ao fim da aposentadoria 
para os trabalhadores, que é a consequência prá-
tica das reformas em andamento em nosso país.
Devemos saudar e apoiar com todas as nossas 
forças essas lutas. Mas, em nossa opinião, elas 
ainda esbarram no limite de serem lutas defensi-
vas, desligadas da luta pela revolução que colo-
que a possibilidade de mudanças estruturais que, 
de fato, melhorem as condições de vida da maio-
ria do povo. Tais lutas se chocam na domestica-
ção de vários partidos ditos comunistas, na polí-
tica dos partidos reformistas que desencoraja os 
trabalhadores, desorganiza-os, rebaixa seu nível 
de consciência e no papel que cumpre as centrais 
sindicais pelegas.
 Nos dias de hoje, os revolucionários tem 
diante de si o desafio de reconstruir o seu partido, 
e juntamente com os setores patrióticos da socie-
dade brasileira, desenvolver a luta de resistência 
contra os ataques que temos sofrido, ligando-a 
com a luta pela redução da jornada de trabalho 
sem redução de salários, pela reforma agrária, por 
salário igual para trabalho igual, pela nacionaliza-
ção dos bancos e demais monopólios. Sem essas 
medidas não será possível reorganizar a econo-
mia para atender as necessidades populares.
 Os brasileiros e brasileiras que viverão para 
ver os duzentos anos da independência de nos-
sa pátria devem assumir o compromisso de lutar 
pela segunda e definitiva independência, honran-
do a memória dos melhores filhos do Brasil, que 
se bateram em outras épocas para que tivésse-
mos uma vida digna, muitos com o sacrifício da 
própria vida. Sejamos dignos dessa história.
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